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]mmY. Febn Mart.

Ifo åren, kan påfundet at bruka Logarithmcr i

räkningar med fkål hållas for et af dcvakrafte ocbi

nyttigafte , fom gifvit anledning til många andra.

Aftronomi, Sjo-farande och andre, fom haf-

va at gora vidloftiga, i fynnerhet Trigonomctrifk^
uträkningar, hade offalc at onfka, det något viga*^^

re och kartarc fått måtce upfinnas, at Multiplicera

och Dividera ftora tal, famt förrätta åtfkilliga an-

dra Arithmetifka operationer, ån det gamla och

S
vanliga. En Skötfk Lord, John Nepair

,
ge-

;[inenligen kallad Neper , Friherre til Marchi-

IIHon, iipfylde denna onlkan, och vifade, med Ii-*

na Logarithmcr, många genvågar uti defla ftyckcr*

MicH. Stifelius, eh Tyfk Pråltman, var lik-

väl, 70 år tilforene, tämmeligen på vågen, at före-

komma Neper . Uti des Jrithmetica Integra^ fom
mkom, årif44, niedPHir.. Melanchthons fo-

retal, (denne ftore Theologus forfumade aldrig

>något tilfållc,at upmuntraMathematikens idkare)

viur Stifelius, at om en rad med tal upftåUes,

fom ifrån enheten beftåndigt til- eller aftager uti

famma proportion, fåfonv 1,^,4,8,1(5,31564 occ. och
cn annan rad med tal dcrjåmtc Hålles, fom oup-
iiorligen och hvarjcgån^ få en lika tilokning eller

minfkning afenheter , fafom 33f)7,p5i i^M^^f
(a at hvart och et af ue förra talen har et i ordning

emot fig fvarande tal af de fenare, hvilket då kal-

las den torras Logarithmus få kan man undvika all

Multiplication och Divifion, famt erhålla produ-
kter eller quoter at hvad tal man åftundar, blott

genom Addition och Subtraétion. Ty i ftållet

for at Multiplicera tvånne af de ouphorligen pro-

portionela talen, fåfom 4 med 8, behofves ej mer,

an lågga tilfammans deras Logarithmcr, famt af

Cimman 16 draga talet 5 , foui år Logarithm for

cn-

1



175 2» Jahitar. Febr» Mart s

enheten, få fkal det 6fverblefne 13 vara Logarithm

for produéten, emedan det talet 5 ibland dcjårtiiit

lika tilvåxande, fvarar emot talet- 3 2 ibland dc o-

uphorligen proportionela. Om de ouphorligen

lika tiivåxande begynnas med o , fåfom uti följan-

de Series, O5 35 6,9, il, I 18 &c. få flipper ma»
jåravål Subtraftionen^ ty då blifvcr ifrån i f , fom
år fumman af de emot 4 och 8 fvarande talen 6 och

o eller intet at afdraga,utan utvifar då if ftraxt,

atdet cmotfvarande talet 21 ibland de ouphorli-

lika lått kan divifion fSrvandlas til blott fubtra-»

£tion j ty når man ifrån fumman af enhetens och
dividendi Logarithmer, drager Logarithmen for

divifor, får man Logarithmen for quoten* Orä
då o, fåfom uti den lenare Serien, är LogarihiH

for enheten, (a dragés allenaft divilors Logarithm
ifrån dividendi, for ät få (|uotens Logarithm. Det-
ta kan hvar och en fjelf forfoka, då han med nojc

lårer finna, at det aldrip flår felt, uti hvad hålft

for proportion de ouphorligen proportionela talen

måga tagas, och ehuru ftar tilokning af enheter

de ouphorligen lika fkiljagtiga talen fä for hvat
gång,allenaftmanaltid tagerde i ordning emot hvar
annan fvarande. Om man til tiråiine gifna tal yil

foka det fjerde proportionela, behofvesej mer ån
lågga tilfamman Logarithmerna foi' det andra och
tredje talet , famt af fumman drao;a Logarithmen
for det forfta, få år det återftäcnde en Logarithm
til det fjerde eller fökta talet. Quadrat-roten afet

tal erhå|les låtteligen, allenaft man halfvcrarfjcif-

va talets Logarithm : Cubic-roten, om man delar

famma Logarithm med 3, och få vidare med ho^

gre rötter : ty det talet, fom framkommer efter de^
ningen, år Logarithm for den fokta roten.

A I Nu
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Nu år val fant, at da en allcnaft har fml tal,

fadane fom hår, for kårtheten Ikul, blifvit tagne

til exempel 5 få går det fortare, at råkna på vanli*

•ga fåttet : Men när talen åro ftore, til 6, 10 eller

flera ciphror hvardcra, lårer finnas en mårkelig
åtlkildnad i lätthet : ty det fordrar olika mindre
tid, at addera tvånne Itora tal, ån at multiplicera

•eller dividera dem.
Så långt hade Stifelius redan hunnit. Än-

nu mer : han belkrifver Logarithmcrna fåfom ex-
ponenter af de emotfvarande talens digniteter, c-

medan de kunna gifva tilkånna , huru mångfaldig
dignitetens ration til enheten år af rotens ration

til famma enhet 5 eller huru långt et Tal uti en o-

tiphorlig Geometrifk progrellion år ifrån enheten,

hvarmed Serien börjar. Ty om enhetens Loga-
rithm antages o, och man ledan dividcrar en Lo-
garithm uti fammå Series genom antalet af enhe-

ter, hvarmed Serien växer for hvarje fteg, få vi-

farquotcn, uti hvad rum, räknat ifrån enheten,

det emot Logarithmen fvarande talet ftår uti fin

Sfcries, Om jämväl den ouphorligen lika tilväxan-

de Serien okas allenall med i for hvarje gång, få

vifar hvär och en Logarithm llrax rationernasan-\

tal, hvadan och Logarithmcrna fått fit namn.
Hår vid ftannade Stifelius, och år undran

vårdt, at hvarken han eller någon annan, på 70
års tid, var betänkt på, at vidare fortfätta den-
na faken , eller vånda den til någon nytta.

Huru mången har icke en (katt. i händerna, hvars

värde han ej fjelf känner? For alla de Tal, fom

c)ågarum,{afomior 3,f,65 75P, lo&c. utidcn til

exempel hår ofvanfore anförda Serien 15254,8515

&c. hade de inga Logarithmcr uti jämna tal, ej

uti den proportionela Serien

cl-
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eller vifades fåttet at finna dem uti brak. Sälcdci^

kunde de af lin kunfkap om Logarithmer ej hafva

någon fynnerlig nytta > ty for Itorfta delen af na-

turliga talen hade de inga Logarithmer^ bchemot'
ftorfta delen af de fundna Logarithmcr vifste de ej-

hvilka naturliga tal fvarade. Icke eller kom dem
iliogj at detta påfund kunde nyttjas uti Trigono-
metrifka råkniiigarj da man, i ftållet for de na*

turliga Sinus
,
Tangentcs och Seeantcs for hvar och

cn grad och minut af en fjerdcdels cirkel , kunde
bruka deras Logarithmer, och fåledes befrias ifrån

de béfvårliga länga Multiplicationer och Divifio-

ncr, fom eljcft kunna uttrötta den båfta råknareg

tdlamöd.

Hedren at forft tanka på, eller atminftonc'

vcrkftålla denna Logarithmcrnas tillämpning, vaf

befpard åt Baron Neper ^ fom altfå med full rått

bor hällas forforfta upfinnare af detta fortråffeligÄ

råknings-fdtt. Han gick ock mycket djupare in

i ^itforfkandct af Logarithmernas natur och egen-
Ikaper. I ftållet for tvånne jåmngäende Serier af

tal, antager han tvånne linicr : uppä den enaforc-

ftåller han fig en punét, fom år uti jåmn rorelfe,

fä at han går lika länga ftyckcn pä lika tider, och
delar altfå linien i lika delar, Uppä den andra år

cn punft , fom med cn utijåmn proportion retar-

derad rorelfe fkår linién pa det fatt , at under det
den förra punéten fkrider et vift ftycke, e. g. en
tijonde-dcl på finlinia, fkrider jåmvål andra pun-

en I ode-del pä fm. Sedan når den förra pun-
éten, uti andra likdryga tids-momentet, fkrider

den andra lodc-delen af hela fin linia, går den fe-

nare punften imedlertid allenaft en tjonde-del af

det fom äterftod af des linia, fedan forfta momen-
tet. Vidare i tredje momentet, fkrider förra pun*

A 3 den
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ä:cn den tredje i ode-delen af hela fin liniä : dere-

mot den fenarc gar allenaft en i ode-del afdct/om
återftod af defs linia fedan andra momentet : och fa

vidare- Det ftycket af den förra linien , fom des

pun£t fram fkridit under et vifst antal tids momcn-
ter, anfer Neper iafom Logarithm for det ftyc-

ket af den fenare linien 5 fom åtcrlHr af henne^
fedan famma antal af momenter forflutit.

Det år klart 5 at de delar 5 iom den ouphorli»

gen lika retarderande punften^under lika tids-mo-

menter, pa förenämnde fått 5 affkurit af fin linia >

måile vara ouphorligen proportionelaj bäde de
ofverfarna delarna med hvarandra, och de återftå-

endc fins emellan. Således komma defla Loga-
rithmer til fjelfva grunden ofvcrens med de förr

belkrcfhe, men åro af den befkaffenhet , at de o-

uphorligcn lika minfkas, under det de naturliga ta-

len okas, och tvärtom.
Keill (a) förklarar detta något tydeligarc.

Han anfer de naturliga talen fäfom linier, hvilka

tuider det de hafva en jåmn rorelfe på en annan o-

rörlig linia 5 och dela henne uti likdryga delar,

Ijelfve tilvåxa eller aftaga uti et ouphorligt Geo-
merrilkt forhållande fins emellan. sNår dä en af

defla linier tages för enhet , blir antalet af de lik-

dryga delarna af den orörliga linien, tagit emellaa

enheten och en vifs linia proportionalis , Loga-
rithm for hvar fin af de proportionela linierna/aat

Logarithmen fordenforlla^ naft enheten^ blir-n i,

om linierna tilvåxa jcller — om de aftaga. Lo-
farithmen for den andra i ordningen ifrän enheten

lir-f' eller— 2, och fä vidare : allenaft at defla li-

nier, imder det de uti en ouphorlig Geometrifk

proportion til -eller aftaga, jämväl ftä lika längt

ifrån hvarandra på den orörliga linjen^ Ne-

)
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Neper dref finundcrfokning få långt, at Mac-
LAURIN5 fom jåmvål ytterligare förklarar defs tan-

ke-fått cb) vifar^ydet han redan tycktes hafva haft

någon forefmak af Newtons fluxions method.

Mig tillates ej at hår längre följa honom uti

Theorien. Utom nyfsnamnde Keill ochMAc-
LAURiN, hafva Dechales(c) WALLis(d) och
mange andre derom gifvit tilråckeligt ljus. Mig
tilkommer allenafl at berätta, det Baron Neper.
verkeligen uträknade Logarithmer for Sinus til

hvar grad och minut af en qvådrans, Himt lårde fåt-

tet at bruka dem uti Trigonométrie och allehanda,

rakningar. Defs Mirifici Lo^arithmoYum Canonis

defQtptio^c. fom utkom i Edinburg, ar 16145 for-

orfakade hos Mathematici en fadan fågnad , at näp-

peligen något påfund blifvit få fnart^ allmänt och
utan minfta genfågelfc, ycdertagit.

Vi hafve fett, at det i början kommer an pa
godtycko, uti hyad proportion dc ouphorligen

f)roportionela talen tagas , famt huru mycket de
ika {kiljagtige talen åtflciljas eller våxa for hvar
gångrallenaft manfedan låter bagge Serierna gå lika

|i var for fig,får njan altid en art afLogarithmer.Men
defle Logarihmer, fom kunna vara afolndeligen

mångaflag,årodockej alla lika beqvåmlige och för-

delagtige i bruket. Neper fant fjelfjat defs forfta

hyperboliOca Logarithmer ej vorodebåfte: updrog
derfore Henr. Brigges^ en berömd fimtidaÄn-
gelfk Mathematicus, at fatta dem uti båttre och
naturligare fkick. Denne grep an detta raodo-

famma arbetet med otrolig flit. De proportionela

talen togosuti en tio-faldig proportion^ 10, ioq
A 4 loöb

(h) Trcatife of Fluxions Book. j Cap, VI. (c) Mmdtis Mé^
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xooo &c. och deras Logarithmer fingo ifrån o^fom
fvarar emot enheten , allenall tilokning af i får

hvarje fteg. For alla talen emellan i och lo, emel-
lan 10 och 100, emellan ico och 1000 &c. fom
cj kunde fa någon Logarithm uti hela tal, uträkna-

de han dem uti Decimal-bräk til i4ciphror5 til des

han hade Logarithmer för alla naturliga tal ifrån i

til zoooo och ifrån poooo til i o i ooo, Defs Arith-^

étetka Logarithmica^ fom kom utiLondon5 år i6245
med dcfla Logarithmer, vifar icke allenaft fåttet,

hum de äro uträknade , famt huru ånnu flera kun-
na erhållas for långt ftorre Tal, utan förklararjäm-
väl deras mångfajidiga nytta uti allehanda raknin-

gar.

Brigges hade jåmvål börjat, at på famma
grund utarbeta Logarithmer for Sinus och Tangen-
tes til alla grader och hundrade delar af grader uti

en Circel-quadrans 3 men hant ej fullborda dem ,

utan lemiiade fin åmbets-broder vid Academien i

Oxfort, H. Gellibrand (e) hedren at utgifva

dem, Imediertid upfylde Adr. Vlaccl, utides ^

nya upläga af Brigges Arithm. Logar, (f) de af

Brigges förbigångne Logarithmer emellan loooo
och pootDo , dock ej til mer ån 10 rimi uti deci-

mal-bråk. Samma Vlacq^, emedan han frukta-

de, at Briggéns och Gellibrands grad-delning

uti hundrade delar torde blifva ovan for Aftrono-

mi, ehuru han tilftod, at di fädan delning vore i

många mål beqvåmligarc, utgaf Logarithmer for

Sinus och Tangentestil alla grader, detta pä van-

liga fättet uti fextionde delar, famt for hvarje mi-

nut ochjivar io:de fecund.(g) Ursinus enBran-
de-

(S) J^f^no^* jirtificialis ^ Goudd
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deburgift Mathematicus hade val ock redan ut-

gifvit en Canon Logarithmorum^ efter Nepers for-

to fått: men Brigges och Vlacqs Logarithmcr
hafva dock alt fedan varit mäft, om icke endaft

brukade.
Uti alla nyare uplagor, år foga annat tilgjordt,

ån at Logarithmerna blifvit fatte uti nägot nåtta-

l-c fammandrag och ordning. Dock har Gardi*
NER (h) nyligen gifvit Logarithmer til Sinus for

ålla fecunder af de 72 forlla-i^^inutema i en Qiia-

drans. Han har ock tillagt Logarithmer for alla

tal ifrån loiooo, hvareft Brigges ftannade, til

IOZI0O3 dock icke utfört dem längre, ån til

7

rum i décimal-bråk. Längre gä ej eller des ofri-

ge Logarithmer
5
vmdantagande for de forfta ta-

len ifrån i til 11 44, fom äro utdragne til lo ci-

phror. Defla Logarithme-Taflor äro nu fortiden

debåfta: ochdernäft, Sherwins.
Brigges fattat finna Lbgarithmer^ år val myc%

ket lått at begfipa och påliteligt^ men ganfka

modofamt at verkftålla. Derforc hafva nyare Ma-
thcmatici beflitat fig om^at forkärta arbetetjlivil-

ket ock förtråf¥eligen val lyckats for HALLEvfi^,
CoTEs (k) och andra, fom jämväl, tillika med
Euler (1) gifvit mycken uplyfning i detta åmne.

Grunden til det nyare upfinnings-fdttct år ta-

gen af HyperbolifkaSpatiers jämförande; emedan
rymder, fom begripas emellan et ftyckeafenAfym-
ptotos,tvånnedes ordinaterochet ftycke af fjelfva

Hyperbolan , når bemålte ftycken af Afymptotos
okas eller minfkas uti en ouphorig Geometrifk pro-

A f gres-

Ox) Tabhs of Logmrithms ^ London 1742. (i) Pl}ilofy Trans^

Ad, N:o 2l6* (k) Philof Tram\ Numr. 358» Conf. Msrmon^
Menfurarum^ (Ij Introd. in Jna^n inftnitorum^
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greffion , funnits vara fins emelliaii likdryger: hvar-
tore ock famma rymder kunna anfes fåfom Loga-
ritlimer for hvar lit ftycke af Afymptotosi Eme-
dan då defTa rymder kunna afmätas och cxprimc-
ras i Numrer genom vifla oåndeligea approximc-
rande Serier^ få tjcnajåmvål:Tamma Serier at up-
foka Logarithmer. Mercator har val forft (krif-

vit om denna methoden, uti des Logarithmotechnia^

men af Newtons bref til Leibnit2; fes, at han
tilforene tånkt derpå, och i fin ungdom mycket
xo^t fig med fädana Logarithmers utråknancie ge-
nom Serier* Baron Nepers eget fått var icke an-

nat, ån en fadan convergerande Series, faft ån han
cj torde hafva tånkt pa Hyperbolan. De fundne^
Hyperbolifka Logarithmer kunna fedanmed ringa

möda förvandlas uti vanliga Briggianfka.

Om Logarithmernas nytta uti rakningar, be-
hofves hår ej tala. Neper har rått, då han fa-

ger, at genom dem kan ofta räknas mer på en ti-

ma , ån eljeft på en dag. Baron Paemquist (m)
och H. DuRiEus (n) hafva jamvål på Svenfkavj.-

fat prof deraf. Uti Geometrien och all ilags Ma-
thematik åro de til otrolig tjenft, kvarom nåftan

tiUa nyare Mathematifka böcker vitna. I fynner-

het fortjcnar at låfas, hvad Mercator (o) der-

om fkrifvit.

En imelian Leibnitz och Joh. BERrvTouLLT,

om Logarithmer for negativa och imaginaira tal

,

upkommen tvift, hvar uti de tyktes bagge hafva

rätt , fait de voro tvårt emot hvarannan itridande,

har Euler (p) nyligen och lyckligen uploll,fom
ock

(m) InkdningdlRåkne konften^StQckh. 1751* (n) Om La»

garithmerKas urfpruyjgy bruk aeh utrÅkna?)äe, Stockholm» I75I*

(o) L&gariéhmoreehrJa, towi. PhiL Tra^saä.Nco (pj Mem^
dtfJfaiLR. äts Sciw^.di lierlin, 1749^
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ock vid famma tilfälle, riktat thcorien om Loga*
fithmer. péflaLogarithmcr for nekade ochima-
ginaira quantiteter angår jåmvål det, fom af Hrr
Dim^us uti det fift utkomna Qiiartalet af deffa

Handliagar blifvit ingifvit.

g PEHR WARGENTIN
"^

Kongl. Vctcnjk. Academ. Secreterare.

RÖN".
Om

Laxens Natur och Fijkande i d€ Norrlän-
fka Alfvarna,

Samlade af

NILS GISLER.
Slutet af Fierde Stycket,

Om Ftjke'bragderna.

§. z6.

i \rs-hyggningaY anläggas aldrig med ferdelesnyt-

r ta nåra vid hafvet, om .icke nägot fynnerligt

^ vattu-fall möter. Ty Laxen år ånnu vid al-

la fina krafter , och ftryker med ftorlla åtrå den
ftarkafte ftrommen upfore. Han foker ej landet,

forr ån han börjat tröttna, öch utvåljer da den låt-

ta-fte leden, då en forfigtig Fors-byggare tager
följande omftåndigheter noga i akt.

At han utväljer de 'ftarkafte fall och ftrom-ud-
dar, hvilka Laxen måfte foka, dock ej i början
af forfen, eller vid nederfta fallet, til hvilketJLa*

xen kommer utur fpaka vattnet, och kan ftrax ne-

dan-
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danfprc hafva tilråckelig hvila 5 utan ju långrc
forsfen ftråcker fig^defto längre up anlåggesfilfe-

byggnaden med ftorre fordel, allenaft* man far et

fådant fall for fjelfi^a ingången, der Fifken måfte
jiaftan gora fprång , åtminftone behofvcr alla fina

krafter at draga fig up, utan, at han får tid at fe fig

omkring. Strömmen vid landfidan måfte ock va-

ra lindrigare ån längre ut. Ty år fall vid landet

oeh icke utpa ålfven, vet val Laxen följa den lin-

drigafte vågen. Finnes nigon ikolgång, fom an-

tingen gar förbi något fvart fall , eller utanforc

fträcker fig något ut i ftrommenj men ofvantil

drager fig åt landet^ bor byggningen i en iådan

fkolgång anläggas , in emot der han äfvantil be-
gynnes och beqyåmligt fall arhålks. Vidare mar
lie byggningen fram for alt fä anlåggas , at ftro-

men llryker rått fram emot Laxen, der han {kzl

f
å in i Tenan. Hvarfore ock få val Tenor fom
Ik-hus eller kar bora vara ftålde noga efter ftrom-

mens direktion ^ ty eljeft kan ej Laxen i ftark

ftrom ftyra rått efter ingången, utan drifves på
fida : hvilket i vrak-hus

, pa vifst fått anftält, kan
tjena, men ej hår. Samma orfak gor ock, at

alt blag-eller virfvel-vatten år flcadeligt, och hin-

drar filkens anftålda kofa til opningen, fom han
icY for fig. I Eds Krono-fors år anmärkt, athan
hela långa tiden, for fidant vatten, och fa långe

det varit
^

ganflca fparfamt gått ät vanorna, ehu-

ru han nog varit tililådc^^ utan håldre ftått långe

utanfore, til des vid vatnets affallande, virflarna

vid mgången forfvunnit , då han ofta varit hel rod

imder buken, af fit längfamtna ftånd och gnidan-

de mot llenarna.Den ytterfta llen-kiftansanftållan-

de år ock en laggran fak . Den bor vara få ftåld, at hon
vid torka tager in vatten , hvaraf hori ock gemen-

ligen.
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ligen, dercft man fruktar, at vattnet fkal falla bärt

om Sommaren 5 år llåld längt vip om de ofriga,

fträckandes fig få mycket ut pa ålfven, fom ftrom-^

mens direftion kan tola, dock få, at ej Laxen tår

nägot lugn under famma ften-kifta , utan jåmn
ftrom. Ty eljeft, der ftrommen amrytes, och
Laxen utvid ften-kiftan får någon lindring^vethati

noga taga den i akt , och gå hela byggningen for-

bi. Hår fordras ock faft botten. Får man Hora

flenar i vågen , år ej rädcligt rora dem , få for ut^

fkärning fkul, fom ock emedan man noga måftq

akta, at man det minlla görligt år, förändrar na-

turen, bryter bart ftenar och bårg, hvilkct gan-

{ka lållan lyckats på andra ftållen , ån der Laxen
eljeft antingen haft ingen, eller ?ilt for fvår våg.

Vid fådana tilfålien kan nian lyckeligen gora ge-

nom fjelf^a hållebårget nya up^ångar for Laxen,
hvaraf man fer profvid Lidens Krono*fi{ke,hvar-

om fedan vidare. Men eljeft och der ej få ftark

nödvändighet tvingar Laxen ^ hafva alt f5r man-
ga,af förment klokhet, eller rättare fagt, girighet

rordårfvat finafifken, ehuru oliklig naturliga be-

lägenheten varit, och ehuru viflig deremot för-

bättringen tycktes blifva nnftåld. Stora ftenar,

fom nåftan helt och hållit fkyggat och lika fom
forbygt ingången til vanorna, hafva ofta varit

nyttigC3 deremot, når de blifvit bårtrogde, har

ingen fifk vidare gått dit åt. Hår bor ock aktas ,

hyad tilforene om Ikogens afrodjande anmårkt år.

Ty alla nyheter falla Laxen mifstånkta, hålft låda-

na, fom gora ändring i hans naturliga fkick, ord-

ning och vana.

Sjelfva byggnings-konften år hos ofs ganflca

cnfaldip, och ftode låtteligen at bättras, iaatålf-

vens flödande icke årligen flkulle gora få ftor Ikada

fom
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fom nu fkeri hår fordras en mogen f6rfarenhct,pl

hvilkcn våra Fors-byggare fig endaft lita, hvilken
om den vore underftodd med grundade byggnings-
rcglor, flvulleformodeligenga vidare. Jag vil en-

faldigt vifa deras byggnads -fått.

De bruka Sten-kiitor, merendels af fyrfidig^

aflång fkapnad , fom dock c j altid år få ordente-
lig 5 utan efter ftrommens art och direftion få ån-

drasj fom omftåndigheterna kråfva. Åfledne Kyr-
koherden Berg brukade måft trapezia^ låtandes

ofra väggarna vara kärtail, på det ftrommcn måtte
hafva dcfto mindre kraft at lyftf byggningenjfom^
^ftår på längden ftåld efter ftrommen. Han ville

ock garna draga famma vågg något inåt^> at ftrom-

men mera måtte trycka honom tilhopa än fkilja

honom. En del gora väggarna hel glefa, for ftro-

mens friare genomfart. Knutarna göras fåfom på
våra tråhus-byggningar^ hvilketdock gifver til*

'

fålle til brytning 5 när is, vrak-ved och timmer-
ftockarj m. m. ftotaemöt knutarna. Derfore plå-

ga de forilgtigäre fordra knutarna med ftarka på*

lar. For ofrigt genomdrages hela kiftan på alla fi-

dor med ftarka drag-ftäar , fom åro hennes for-

nåmfta ftyrka. Bottnen intimres nederft och fyl-

les fedan med ftenar, ]u ftorre defto båttre > ty

fmårre ftenar lyftas af ftrommcn högt ur kiftau.

Atminftonc måtte de ofverfte ftenarna hålla et godt

håft^aft, om man Ikal vara aldeles fåker.

Huru defta kiftor plåga hår utlattas, tyckes

vara onödigt at befkrifva, emedan hvar och en

lått lårer finna fig, huru det , efter ortens lägen-

het, beqvåmUgaft kan fke. Sten-kiftorna borde

ock vara täckte med et ^uttande tak^pä det trän och

annat 5 fom flyter med ftrommen 3 få mycket lät-

tare
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tarc ma gä der ofver. Om vinter-tid , når fadäna

ftroni-fall åro 6fver{kutne med fvall-is, har man
ofta deraf god hjelp til Ilen-karens utfåitande.

Byggningen fittes fä långt ut i ftrommen, fom
man kan profva henne kunna hafva bellånd^ och
måtteligt djup medgifver : ty når det blifver for

djupt, har man fo^a nytta deraf. Lagligafte djup
Sr, när vattnet ftar något ofver tenan, hogilea
ahi: 2 alnar år for mycket, emedan Laxen garna

går ofverft i vattnet. Derfore bruka ock mange,
i.hog fiod, at fåtta tenan ofverft i vattnet : men
då år ingen tvifvel, at ju mangen Lax flinker un-
der. Båft år, når öppningarna emellan kiftoraa,

hvarcft tenorna bora fattas , få åro paflade efter

det tryter i den andra, få at altid någondera kan
nyttjas, faft belägenheten pä fä ftållcnfådant med-
gifver.

Byggningens vanligafte Hållning med des til-

hori^heterkan någorlunda fes afTab. I5hvareft aaa
utviia ftcn-kiftorna, bbb tiljor, lagde ifrån landet
til kiftornafamt emellan kiftorna, at gä uppä. cd
opningen emellan tvånne kiftor, fom plågar koli-

ks Ten-led, efter tenorna der Ikola iniättas. Uti
hvart Ten-led , fom gemenligen år vid 2 hogft 5
famnar bredt, alt fom lågenheten år, ligger e cn
botten-flå, tvårt ofver vid bottnen, famt en plan-
ka eller tjock fylla, ofver bågge ften-kiftorname4
fina andar intimrad, hvilken ligger parallelt och
unidt ofver botten-flåen. Emot della ftodja fig

telg-flcidorna///, hvarmed opningen jgentåppes
påomfe fidor om Tenan, fom Ikal flå midt uti,

Deffa tclg-{kidor åro fäfom ftora tak-ved- trånjoch

fattas merendels Wdrått ned til bottnen, få tåtttii

djupet , at vattnet år laj i den ena, når

Jivar*-
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hvarandra, at ingen Lax kan fmyga fig emellan
dem. Eljeft aktas ock noga 5 at intet häl blifver

o^pet på fidorna om Tenan, ty i annor håndelfc

gar Laxen genaflderigcnom finkos. Midt utifåttes

Tenan^ hvilken med tjocka vidje-rep updrages
genom et vind-fpei g, Tenan fåftes med fyra rta-

dig;a fl:ånger5 två framtil vid ingången, och två

baktil vid andan, fom ftår emot ftrommen. Defla
fällas väl i botten, på det ftrommen ej må låfla dem'
och kalla tenan på iida> och bor noga tilfes, at

' Tenan ftår midt emot ftrommens direftion. Te-
norna åro gjorde af tall- eller gran-Cprotar, på lam-

"

ma fatt fom andra ris-mjårdor, dock hela fex alnar

åtminftone långa , och två til 3 alnar höga vid in-

gången. Somlige bekläda Tenorna pied garn.

Hvilket må vara båttre , år ännu ej afgjort. Om
m an Ikal fluta af Laxens natur

, fyqas dc förra vål

lyfa mera i vattnet, men hår tros dock, at fifken

m.era (kyr for garn, än for ris och fprotar. Det år

vift, at med fprot-tenorna uteftänges ftrommen
bättre utur Tenan, fa at filken, fom deruti ingått^

ej far få illa.Det plågar ändock ej fällan hända, der

fom är mycket flark ftrom, at fifken uti Tenän
blifver inom et hälft dygn få fondcrflagen och Ikaf-

ven , at filkaren vid ankomften finner allenaft ben
och fkin ofrigt af Laxen. Hårtil kommer ock,at

garnen ej hålla länge uti iådana brufande forsfar.

Den ofriga ftällningcn af byggningen kan lått

begripas af figuren. Somlige fålla tclg-{kidorna

//lä, at de lätt kunna uttagas och infättas när det

behofves. Tenor infattas ej altid uti alla öppnin-

gar emellan ftenkiftor, utan uti iomliga allenaft

grindar ^ fädana fom b på figuren , hvilka hindra

Laxen, at gå up , men flåppa fram vattnet.

Vid
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Vid Krc^rio-forfs' uti Angcfman ålfvcn^

iriugcVrLäx-byg-gnnigen, til trefjerdcdelar af åns

bred4. : . Vid andan af byggningen år ct något lä-

gre farlig der .
Läxarné bjuda til at ipringa ofver.

At vånda iig janivål detta til någon nytta ^ hafva

f^dcarcni gjort en korg afvidjor och fprötar, na-

ilan fåfom våra käl^fot. Denna korg fatta dc^for-

medelit långa liånger^ uiider kanten af fkuf-dam-

mei4 5 få at ftromraen faller in i korgen, dä alla La-

xarj fpm gota ölykligt fpräilg, drifväs tilbakaoch

falla i korgen^ dereu: de^ fedan de en gång åro

flagne. på Sda^ e] mer kunna råtta fig^ for ftrom-

mens itärldigä påtryckande. På dettSL .fätt fångas

4cv en myckenhet Lax-ockcl,Örulgai"öch Bortiil^

gar^iilyniierhethöfte-tiden. Dock komma Ibmlige^

Laxar ofver;> hvilket iipmuntrar de ofrigä^ ät ej

fly orteil^ Utan arbeta, fä låilgékräfterM medgifva.

,
jyiidt emot Eds Kröno-för5 %g^^ Wefteras

Lax-fifke ^ tåttvid fodrå kndet, på en båfg-hålla,

hvärell vattnet gor en god fiimns fall ^ tvärt anda

iieder^ hvilket gof detta fifke fördelagtigt i vattu^

rika Somrar. Men i torra år itår öfta byggnin-
gen pä torra kndet. Här brukas jåmvål Tenoi%

Vid byggningarna i Rcf^lé ålf ar intet fåfde-^

iesat niårka^ forr än mail kömnlcr til Lidens Kro--

iio-fprs ^ hvafeft ärp fyra fårflcildta fifike-bragder

,

det eilä ej likt det andra* Älfven delas der, igenom
:tv|nnc hölmar^ uti tre rännilar* Vid fodra landet

ligger Nåmne-förs^ hVareit år fonlåmftä fifléet.

Imelkn famma land öch Brådods^-holmeil år fallet

ganfkä hogt^ få at Laxen ej kail konlnla der of-

Ver. AUenaft år vid land-slidan eil lang^ilutt bårg^-

Iköla, hvarcft hän bjudef tit at ilippa fram. Öf--

Verft på denn^ bårg-flkök , föm pä d^t ilålktir alt

B lenaft
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Icnaft några famnar bred, år anlagd cn byggtimgi
Ibm intager hela bredden. Den beftår af tvåmie
tjocka ftäipar, fäftadr i (jelfva bårget, derftr6m*
men fvarfvat häl for dem. Samme' llålpar ilodjas

ock ifrån landet med ^län^a trån emot ftcnkillor.

Den yttre ftålpen ftår något mera iitforc ålfven^

Imellan ftåiparna fattas tvånne med bottnen pai^al-

lela flåar, en tått vid bottnen och en högre up,
vid hvilka fåftas upråttftäende tålg-fkidor eller

trån 5 fom tiltåppa hela längden emellan landet
och ftåiparna 5 at ingen Lax kan trånga fig ige-

nom. Midt fore och vid pafs en famn under den-
na byggning 5 fom något kröker fig iitfore ålfven,

eller gor cn Ipitfig vinkel med nedre ftranderijfättes

cnlåkallad ftryta^ fom år gjord af fprotar^ fam-
jnanbuiidne med vidj or , likafom Tenorna. Hon
år goda tre alnar lång, och två alnar bred vid myn*
ningeni fyrk ant:men bredden aftagermer och mer
ernot åndan^ få at ftrytankan hålla vid fmalare åndan^

föm jåmvålårfyrkantig^allenaft i til li quadi:ataln.

Hon fåttes med mynningen inidt emot ftromnitcn,

jiift videt fallj fom forsfen ger genom byggningem
ifrån ftrytan går cn liten arm up åt byggningcn^
hvareft en annan möter ^ fom går ifrån byggnin-
en 5 emellan hvilka lemnas en opning afcn alns

redd. Når nu Laxen , fom ej kan flippa förbi
* byggningen^ emedan fallet der år for brant, föker

fig upfore denna lång-flutta bårg-fkola* och fer

épningen, vil han gå derigenom, dock lå, athan

aitid vänder hufvudet emot ftrommen; Men idet

han fkal gå fram^ rores ftjerten af den ifrån ftry-

tan utgående armen, hvaraf han blifvcr rådd och
flår en krok på hg, då ftrommen får magt med
iionom, och drifver honom in uti ftrytan^hvareft

han ej mera formar råtta fig. For få myckct ftor-
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te fåkerhet , at han ej åal |åut igeri) år vid myn-
dlingen af ftrytan fatt et in at hitande bräde ^ tvårt

ofvcr vid bottnen 5 undei' hvillcet han aitid ränner,

och åger cj magt^atmcd hufvudct komma derof-

ver. Y tterlt pä byggningens anda plåga de ock'

fåtta cn grind utfore älfven) at förekomma^ det

Laxen icke ma kalk iig ofvcr hålku in uti ftora

ilrprntnen. Ofvaa for byggningen åro et par ften-

kiftor, at yårja byggningen for timmer och vrak-

Ved y Jom flyta med flodenw

' Imcllan Bradods-holmen^ fom. ligger nåftan

xnidt i .ftrommcp ) och en vid norra landet belä-

gen mindiis holmcy år jåmvål fallet fa fvårt at in-

fen Lja-K der kan framkomma. Kyrkoherden
EiiGrfortökte på många fatt^ at der fånga Lax-.

Jag vil allenaft befkrifva det nu brukeliga^ fora

fu^mts -fpr^ ,

Ifrån holmen åro utfattc

långs .under fallet fem ftcn-kiftor uti en rad anda

:Ut^ /dock litet mot ftrommen*. Öpningarne emcl*

lan kiftorna åro alle ^ ' férutan den inner fta, aldeles

tillHrtgda med ikrank och grindor^ få at Laxen
cj flippcr annorftådes /fram) ån emellan ytterfta

ilen-karet och cn hålla der utanfore 5 fom lemna
lagom opning» Hår går Laxen up^ och gifvcf

fig långre in under fallet, at profya om han nå-

gorftådes kan arbeta fia. upfore . Men når han der
med fåfångt fokande forfpillt fina krafter, drifves

han tilbaka in uti en vrak-rånna^ fom uti ijgtyat^-

ten infåttes5 emellan de två innerfl:a ftcn-kiitorna.

Samma rånna beltår af två breda plankor til böt>

ten, hvilke^ når de fluta, tager en korg vid, gjord
af fprotar, uti hvilken, vattnet faller utur rånnau :

vattnet utfilas genom fprotariia och lemnar fifl^en

torr i korgen. Når det år brift; på vatttUi^plåga

grindoraa emellan llen-kafe% klt\uas innantilmcd

B z gran*
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gran-barkar 5 hvaraf vattilef updåtortlcsj få at det

kan blifva tilrakeligt^ både for upgårlgcn c5cK vrd^^

rännan . En och antlail gliig håiider, a£ Laxar fin-

* nas kaftade döde irt på kHlofna, hvilkct kan forc'-

kommas^i det man ftyrcr ftrommcns ftarfcafte fart

direéte til rännan.

Den lilla hölmcn vid norra abråddcrt år me4
konil gjord . Én Kyrkoherde, vid namn Sem^
ville och girna fnlaka det feta af Laxen, ty tog

han fig foré, at i fträndeii fpfånga en cånal i hårda

barget , eller, fom berättes ^ brånnä ^ hvaftil ha^
fkal hafva brukat Trän och Flåfk. Han vant fiö

onlkan och fick vattiletin^ fbm fedari, dcf los bot*

ten var , fnart gjorde figfjelf vag, ftoffcJ påfom-
^liga ftållen, åri han yille^ hvarfofc öck långrene-

der ften-kiftör mäflc håtk^ at fofhindrä vattnets

utlkårande. Ty ju bredare utlopp vattnet hafvef^

dello grundare år det, öchmeddcfto mindre kraft

• faller det : men Laxen vil hafva nås-Vatten, fom
fifkare fåga , om hari fkal ga in i någon fäniiel : det

år, han ftigér ej iip der^ foni åf alt for grundt» Vid
inloppet uti denna back åf en damiil ofver hela

backen, ut af-bojä ofverflodigt vatten, når flod

kommer, famt vrak-ved och annat dylikt^) fom
kunde fkada det nedanforc anlagda- fiflcet^ fötn be-

ftår af tvånne fifk-hus med katiffc ingång, hvilkeni

vandes utfore ftrommcn, der vattnet vid ingången

gor et litet fall. Når fiflven der inkönimit, upta-

ges han hvarjc akon med deftil gjörde krokan
Den fom (kal fora kroken, måfte vara ftadig, ock
pafTa, at han häktar uti Laxen, ju nårmäfc huf*

vudet defto båttre^ ty om krokeii fäftnäf vid ftje/*

ten, flår han fig gciiaft: los, om ån hela kott^

Ilycket fkuUc följa med, På taket af filkc-huieÄ
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ifö luckor, genom hvilkamm kan fe hvareft La-

;Ken ftår, och dragrji up honom.

På éftra ändan af denna 6 , ftrtxt under ftora

Bradöds-fallet, utrticker fig en fmal hålk^rygg ,

emellan hvilken och 6n åro fvänne iiiia lugna vi-

kar, dit Laxen, uttröttad af de pä omfe fidor

brufande forsfar, inftiger,Ht foka hvila> men år cj

eller derfäker for männifkors forfat, utan^ fan-

gas med håfvar. Håfvcn är oval, fpitfigareat ån-

dan fafom en not-kU, vid pafs tvä alnar liog i myn-

ningen, och bredden i proportion derefter^itorre.

Midt ofvcr famnia mynning ar en tvårflä, och

midt på flån faftadt et vidje-rep. ^Skaftet pä häf-

ven t til 3 alnar. Garnet til häfven år af god

häcklad hampa, fa groft fpunnit, fom det ftarka-

ftc Lax-not-garn, Tamt med lika ftora mafkor,

fomplLax-not.Når häfven (kal dragas, gar enmed
fjelfva håfvcn ut på hälle^vanten > den andra kar-

len Mr innerft i viken och håller repet. Sä fnart

den förra ftodt ned häfven i ftrommen , mäfte den

andra i halt, dock jämnt, draga häfven til fig. Den
foR) häller häfven^ bor noga akta fig, atjian ej

fillcr i ilrommcn , fom cj fällan håndt. Pä detta

fåttct drogos fordom 8, 12 til if Laxar pä en gäng

i land, hvarafdock deffe tider ej kunna berömma
fig. Deofrige filken i^dennaålf, åro ej af varde.,

I Sodrc grenen af Angcrman^ålfven, åro ät-

Ikillige ftiiä filken, alle pä enfaldigt fått, med
llcn-kiftor och fprot-tenor. Längfelc Krono-

fifké är hår det båila. Litet der ncdanfore , år en^

hålla, under en af de ftarkaltc llromfallen, bak-

oni hvilken Lajcen plågar hvila fig, och fiäs der,

med ljuftcr, om dagen. Dock gar det icke an i

?{larkt fol-lken : ätminftone mäftehfkarcn akta fig,

at ingen ikugge, hvarken af honom eller ljultcrn,

B 3 kan
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kan falla pa Laxen, annars i-ånner han fin kos^fa-^
fom en pil.

I Ramfcle-forsfen, hafva de, utanfore et Ten-
led, fom ftar in vid landet, en balk gjord af fma-
la iiprått-ftäende trån, ftåld anda ut pa llrommen^
emot en ftor ftcn-kifta. Midt pa denna balk åren
ingång , med ftromfali, genom hvilkcn Laxenup-
fpringer^ men möter ftraxt en aflång fyrfidig gård^

f
jord af uprått-ftäendc runda trån, uti hvilken
fken en Ihmd ftråfvar emot ftrommen, men vrä-

ker fedan ned genom en ftupande rånna,brede vid
ingången, in uti en ttryta. Flere märkvärdige
Fifke-bragder finnas ej uti Angerman-åltven.

ITuna ålf beftademåfte byggningarneafvrak*
eller flott-hus och Lax-kar. Vrak-hufet år ej an-

nat , ån en några alnars bred rånna , fom med 6f-

rc andan flålles under och litet åt fidan af något
fvårt llrom-fall, flat Laxen, dä han vil hoppa
6fver, ftortes tilbaka i rånnan. Nedre andan af

rännan ftupar in i et timrat hus, med grindor på
fidorna vid gålfvet, for vattnets fria afiopp.Som-
lige bruka flera hus efter hvarandra, då Laxen kan
inkaftas hel torr i den nederfta afdelningen. I

ftåller for vaggar, brukas ftundom allenaiifkrank

omkring fifk-hus-bottnen. Vid ofre andan af rän-

nan utftållas dam-armar eller grindor , efter om-
ftåndigheterna, at leda få mycket flera Laxar til

hufet. Uti fådana Vrak-hus fifkas både vid La-

xens npgång och dä han flyter tilbaka. Lax-ka-
ren åro ftålde emellan ften-kiftor, många efter

hvarandra ut på ftrommen. Imelkn kiftorna lig-

ga grund-ftockar på bottnen, uti hvilkaårofatte

cn handfpånning tjocke och helt runde trån, fom

ftå uprått och litet ifrån hvarandra, for ftrommens
fria
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fria genomfart 5 fa at Lax-karet af dem blir pä alla

fidor tilflutit. Bottnen inuti karet fylies med ftciaaf

}åmn 5 och bor vara nägot lio^rc, ån bottnen

tanfore, at Laxen får göra fprang genom ingän-

fen 5 fom ned til 5 nåi-mare bottnen ^ år litet bre-

are ån ct quarters men litet hopdragen ofvahtil.

I 5frigt måfle Lax-karet vara få ftåldt , at ftorftat

vattutallet går rått ned genom karet, midt emot
ingången 5 la at Laxen vid upgången på nedre il?*

dan at karet, har ftrommen direde mot fig. Når
han der inkommit, flipper han ej ut , emedan op-
ningen år innantil betåkt pä fidorna. Öfver-byg-
nadcn til defTa fiflke-hus grundas på upråttftåcndc

flockar, iuhuggne i hornen på ften-kiftorna. E-
mot denna byggnad , på ofra fidan , ftodja fig lu-

tande ftockar, på hvilkaftrom-vrak och note faft-»

nar, fom efter hand bårtrenfes.

I Gideåålfvcn (§,4.) år et brått- fall , falunda

inrättat , at en hog damm tilftångcr hela ålfven, of-

i. ver hvilken ftrommen nedfaller få tvårt, at ingen
Lax derkan upfpringa. At ena lands-åndan år eh
opning på dammen, fom tilflutes med en fpjål-

grinda, dit Laxen hålft ftråfvar, at foka gcnom-
tart^ men når den ct dygn eller något mera fåfängt

arbetat och hållit fig up framfor denna opning ,

och bjuder til at gifva fig derifrån, få föres den
nedfore en Vrak-hus-rånna in i byggningen. Når
detta fifkeforft inrättades, fingo dcanfenligtLax>
men det aftog fcdermera iå, at nuknapt t Tunna
årligen der kan fångas. Håraf fer man ogonfken-
ligen, hvad fådana forbyggningar utråtta , när dc
tilfluta all vidare upgäng for Laxen 3 tynar va-
na-fiften år bårttagen, och inga ledare finnas of-

rige, blir fifket fnart ode. Hvilket ock år for-

nåmfta orfakcn
, at, ehuru foreftållningar fkedti

B 4 wdra
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andra ålfvar, om na^ra allmänna forbyggningär
ler hufvud-fiflvcn pa et ftailc i älfven, la hatvädc
dock ej drillat efterkomma iIdana emot naturen
ftridande forfok,

I Ljiis-torp ålfven, (§. z,) foni har ganlka lo$

fand och mylli^ bptten, brukas endaft bockar , at

ytgoras hvar var , ofvan hvilka grund-ftockar få-*

Ilas tvårs ofver hela ålfvcn^ och fortfarcs i ofrigt

med tiltåppningen, grindors infattande och opnin^

gar for Tenorna , fom omPatagårdar fagt är* I"^

Wefterbotten bruka ock en del fina llröm-patar i

forslen på lika lått. Men denna byggnad är nog
pvaraktig for flod--vraket om våren,

Den 23 Febr, 1751,

iBESKRIFNINQ om MATSf
Huru den planteras och [kötes i Norra

merka , famt om denna Jådes-artem

mångfaldiga nytta.

Af

PEHR KALiM,

Mayfen aren fädes-art, fom framfor alfan-

nan vil vara fii förfalla ogråji I fordna

tider räiafades de bart med hackor emel-

lan Mays-llånden 3 men nu med plog , Ibm forr

bcfkrifvit år> fomliga gora det med harfvcn, fom

fkal uträtta mall det famma. Uti våta år mSftc

mera

Se början håraf uti fift^ Qiiartalrt af Ac^. Handl, for |r

1751. pag. 305.
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mcrn plöjas emellan, ån uti torra, ty ogråfenvå^

xa då mera, Når denne växt år in emot des fulla

längd 5 flar den ut vid roten en llor hop med tel-

nmgsir och ftjclkarj dem de i America boende
Svenfkc kalla Sugan. Deffe draga mycken f-ift frän

Ma;yfen5 och arö dcsutom onyttiga > dcrfore bora

dc rifvas bart, fom fker på det fåttet, at man ta-

ger i dem , och drager på tils dc lofsna. Dellc

lugares bårttagande befrämjar Mayfcus tidigare

mognande, Så Inart m'An fer kornen i axen börja

hårdna, kan man hiigga af topparna eller hant
blornllren, fom nu åro forvifsnade, hvilka top-

bofkap^men om topparne afhuggas medan kornen
i axen å4'Q blota, och innan dc begynt hårdna, fker

gemenligcn, at axen torkas bärt och komma til

ingcM mognad.
Inemot det Mayfen blifver mogen, bruka

en del g-l ut på åkern, vika up de ilyfva och
hårda bladen, fom omgifva och (kyla axet, at fe

huru vida det lider j mon härigenom blottas axen
for Kråkor och Mays-tjufvar, fom då i fortid lac-

kas dit i hvarfore denna otidigs^ nyfikenhet forka-^

ilas af välbetänkta åkermän.
Når den nu blifvit mogen ^ fom iker, längre

norr åt, i flutet af Augufti månad , ibland ock midt
uti den famma ^ men längre åt fod^r midt uti eller

vid flutet af September j
ja fomligftåds e] forrån

midt uti eller vid flutet af Oé^obctj fäplåkas axen
af pä åkern > dertil behofves ingen knif eller (kä-

ra, utan man tager allenaft i axet eller baljan,

fom det fitter uti, och drager litet pä, bandandes
ned åt*,få lofsnar defftraxt,både med ax och balja.

Somlige pläga dä renfa baljorna från axen i Mays-^
landet: andra fora axen kem, och der flcilja dcrn

från.
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fran. Når axen åro afplackä4e5 kmnas dc gc-
nienligen, om väderleken fa tillåter ) at ligga en
dag eUer mera under öppen himmel i fol-fken, at

torkas litet 5 innan de låggas in i.[hus ^ men om dc
ftitt något länge ute på åkern ^ at dc åro val torra,

kunna de ftraxt läggas in, utan at vädras eller tor-

kas förut 5 dock år det fäkrarc 5 at låta dem ligga

litet och torka 5 om väderleken få tillåter.

Sedan Mayfen år kommen (a vida, at man fatt

honom hem til gärds, åro åtflkilliga fått, at vida-

re forvara honom . U ti de Ängelfka colonier bru-
kas fmåhus enkom timrade, hvari axen låggas at

forvaras. DclTe hus åro timrade af trmda helfma-

la Hackar , af den fkapnad, fom tak-ved hos ofs,

hvilka ftåckar åro gleil lagde, fom våra ho-ladu-

Vaggar, at vädret må hafva frihet at fpela dcrigc-

nom och hålla axen torra. Långden af deffa hus år

gemenligcn 3 famnar, mer eller mindre 5 bredden
icke garna ofver 2 til 5 fot y ty om dc åro for bre-

da, kan ej vädret fpela alt igenom, utan dc ax,

fom ligga midt uti, komma då at fara illa. Hog-
den är alt fom en har myckenhet af Mays til. Un-
der Mayfen år gålf af famma flags glefa tiljor, och
ofvantil år hufet takt med bräder eller annat. Det
bygges garna et ftycke fråp de andra hufen , at

vädret ma hafva defto båttre frihet , at på alla fi-

dor fpela derpå. Ofta yrcrbåde rågn och fno der-

in ; men Mayfen tager ingen ikada deraf , utan

vädret torkar honom ftraxt up igen. Utom annan

olågenhet y fom detta hafver ^ år våL det en bland

de fornåmlla, at Råttor och Mofs hafva en fri in-

och utgång til och frän Mayfen. Andra hingaa»

xen up |>å ftora vindar, eller breda dem ut och

lemna dä och då, ju" oftare ju båttre^ luftci^ fri
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tilgaiig, at blåfa dit in. Detta fåttet tyckes vara

Ungt båttre ån det forra> och har en långlig forfa-

renhet vifat, at når Mayfen pä nyfsnåmda fått for-

varas i des ax, kan den hålla fig i många år^ ock
Indi vara god til utfådc.

|ti Villarnc låta deras Mays-ax torkas uti en lin*

drigrok , och fedan hånga de dem up under ta-

ket i deras kojor, då den likaledes kan hålla fig i

mänga år ^od, både til mat och utfåde. Dä de
ville Amcricaner, vid de Svenlkas forfta ankomft
til Norra America, bodde ofvcr alt i det fordom
lå kallade Nya Sveriget, brukade de, ät forvara

deras Mays i flera årolkadd på det fått, at de grof-

|.
vo en djup grop i jorden på ct tort ftålle,. otver-.

takte botten och klådde väggarna eller fidorna

af gropen med torr bark , och lade tort grås pa
barken af botten, famt Mayfen uti des ax der of*

vanpå, hvar vid de ock lade tort grås vid fidorna

nårmaft til barken. Når gropen blcf inemot full,

lade de tort ^ras ofvanpå Mayfen , få bark , och
fä mull aldraofverft. Det grås, hvilket de i fyn-

nerhet utvalde til alt detta, var Lagurm Jpicisoblon-'

gis pedunculatis e fingula ala pluribus. Linn^ Hört. Ck
Zf , hvilket grås de Svenfkc uti America ånnu kal-

la vilfkt grås, Samma fått at forv ara Mayfen be-
tjena Villarna fig ånnu af, påganita mänga ftållea

i Norra America, i fynnerhet vidkrigs-tidcr, då de
ingen ftund kunna gora fig fåkra for lin fiende. En
Ville har dä gemcnli^en flera fädana gropar, at

i fall fienden fkulle raka på en , de andre dä mät-
te få blifva i fåkerhet och orörda. Når han åf-

ven i frids-tider gar bart med hela fin familia på
jagt for et hälft år, har han Mayfen förvarad i fä-

dana gropar hemma- Mängfallig férfarenhct har
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lärt, at Mayfcn på detta fått kan hälla fig god oCh
ofkadd i många ar.

Nu yii jag konnma til nyttan af Mayfen ^ hvil-

ken år (a margfallig, at jag näppeligen tror na*
gon fädes-art fkal gifvas, lom allena kan brukas
til (a mångahanda^ både for männilkor och kreatur,

fom denna.

Han är forft en utaf de måft gifvande i verU
den, hvadan <}en ock af fomligom kallas Lat-mans
fäd^ jag har räknat, at i et enda ax hafva varit

<Syo rena och ftrida korn 5 och hvar ftjelk hargc-
menligen 2. eller 5 ax, Det gifves nåftan aldrig nå-

got ax 5 fom har under 300 korn 5 defsutom har

denna ftden den formon^ at kornen icke kunna
fpillas bart, fom det cljeft (ker med råg och konij

Vitan en har fnarare hår fvårighet, at få kornen

lof^i. Gemenligen raknäs uti America det året va -

rit miisvåxt pa Mays, når en ej fårdct locdc
kornet efter iitfådet, Man fer ock, at et ftort

hushåll til hela deras års-foda och annat fällan plan-

icm ofver 1 Burhel(^)5 jji fällan få mycket.

Sedan påminnes, hvad förr år omrört, at den
Ican fryfa bart flera gånger om våren, och ändock
upkomma af lamma ro%: at den tål mera hetta

och torka, ån andra växter: at den våxcr i mycket
mager jord : at den kommer fort på torra och fan-

diga ilallcn : at den ej år fä underkaftad flv^da nf
långfam våta, fom andra Scc,

Bladen af Mays-^ftjelkarna, om de tagas bårt

niedan de ånnu åro gröna, och innan dc tå torkas

•bart

(^•') Biifhel är et ÅngeliJ^t fådes-iiiité, uagot mindre ån en

half fpan.
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hlrt af fig fjelfva, famt faliinda barttagne lem-?

ms i fölen at torkas, och fedan läggas ihop i tn
ilack, famt tåckas ofver, är en god foda for

häftar och kör^ dem de håilre åta, än våpling el-

ler anriat^ödt hoj men fåbkden torka af figljelf-

Va bart pa Jtjelkeii, få åtJi häftar och boflkapendem
cj^om icke i brift äf annat. Värmes vatten, och
flås på de MaV^-bläcL foiti blifvit torkade da de
varit grortä^ lamt gilvt^ åt kor at åta och dricka,

fä okef det anfenligen aljolken, Om vintern (kä-

ras defle blad fonder på famma fått^ föm hälm fkå^

res fonder höS^ bfs til forpe får håftar> fedan blam
das deffe fönderftiirne Mays^blad tilhopä med kli ^

eller mjöl af Mays; ^ och rålundä gifvas håftarna :

det är et 'fod^% fom dö tycka mera öm , ån om
våplings-ho.

Dä Mays-axcn åfö tåmmeligen ftorai men
korneiiri dem äiinu blof^ och ej hårdnade, brukas
mycket , ät taga axen från ftjelkärna/ det de fta

och våxä på åkern ^ bärä dem hem ^ fifva afbla*

den, fom ofvertäckä fjeifva kotnen 5 låtta axet
for eldeh, at ftefcäSj til des det blir litet brunt.

Detta råknäs for ert läcker mat både hos Européer
och Villär, Med detta plåga altid Viilarna fula

främmande och gåfter^ då de under den tiden kom-
ma til dem. Om Mays hade varit Judomen be-
kant ^ lå {kulle jäg lagt 5 ät de torkade ( cWev ånnu
närmare efter örUrtd-texten-^ ftekte ) ax ^ fom på
flera ftållcn omtalas i Bibelen^ och hvarom den
Heligä Skrifts uttolkare ånnu ftå i ovifshet, hvad
flags mat det varit ,

juft Vöre denna nyfs befkref-
' na rått^ men iiu år cj rum til denna gifsning. Un-
dcrftundom fteka de ej, utan koka defla mjuka ax,

och få äta dem, då de åfvcn fmaka ganika väl.

Eljeft bruka många, attaga defla mjuka ax, der

dc
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de ftå på åkern, och ftraxt åta dem 5 (a ra, (ömdc
åro» Jag har ofta gjort det famma^och i minfmak
hafva de varit fä goda^fom fot ock fåckrad mjolk.

Medan Mays-ftjelken år gron, och innan a*

xen blifva mogna ^ är emellan lederna uti llielkcn

et klart vatten 5 hvilket år fott fom Såcker. Åt*
fkiiliga hafva forfokt) at gora både Sirup och Såc-
ker deraf^ hvilket åfven har lyckats > men det tyc-

kes ej lona mödan. Jag har fett, at få Européer,
fom de Villa Americaner, affkurit Mays-ftjeikar-

na pä åkern , tuggat fonder dem emellan tånder«

na, och fugit ut den fota faften. La^Wfon uti des

JDefcripHon &f Cardina p. 73. fager, at lomligefto-

ta fonder defla ftjelkar, och tilrcda deräf et ganfka

vålfmakeligt dricka.

Mays-kornen fittä tått och blrdt fkft vid kå^f

iian clleif ftjelken af axet. At plkka.dem lofa med
fingren^ vore et befvarligt och ganfka långfamc

arbete-^ och med trofkanae ginge det ej val loit;

dcrfofe -når en bchofvei: Mays-kornen lofa ift'ån a*

!xen, antingen at mala ^ elleXtil ai^nat , ta^er man
en Sä eller Tina, eller annat kaiil^ fätter fa äntin*-

gen et gammalt tjockt långt dorr-jårn, eller något
annatjärn, fom år kantigt , tvårt ofver kårillet,

bindandes det fall vid kårillet pä bagge andar, och
mot kanten af detta järn fåttes fidan af axet, och
få Ikufvas kornen aFj hvilka falla ned i fån eller

kårillet. Det fordras et litet hand lag til detta, iii«

nan tiian kan gora det behändigt. Andre lolTakor»

net, medelft det de lägga axe4i i ftorä trå^mortare^ ^

och ilampa dem iakta, hVarom mera längre fram»

Både Européer öCk Villar ftota ej Mays- kornen
från axen, innan de behqfva ilcm til mat elieran*

natj
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nat 5 emedan de hålla fig aldrabåft når de litta quar

i axen*

Måft ofver alt uti Ängclfka Colonieme g6r
Landtmannen fit bréd af Mays. Uti Maryland ätä

Sfve^ de förnämare och förmögna nåftan intet an-

nat b'rod.Kom racr nägon främmande til dem, läg-

ga de framfor honom både Hvcte-ochMays-brod^
lemnandes i häns frihetsår utvälja hvilket han håll-

re tycker om > ty de hafva godt förråd af båg^e
delarna; men fj el fve hålla de iig vid Mays*bro-*

det* Man g6r detta brod ibland af bara Maysj
men då lynes det ej vara fä godt. Båll år det,

fomgores af Rå^*och May$-mj61 tilfammans blan-»

dade ; af Hvete-och Mays -m jöl blandade blir ock
ct (kont brod. Detta bröd bakas uti America ge-
menligen i form af ftora Limpor. Det år et gan-

fta hälfofamt brod ^ och gor ^ at kroppen altid år

tilbörligen öppen. Jäg vet) at åtfkilligafå Örte-

fkribenter 5 lom vandringsman och andre , hviika

fkrifvit om Mayfen, hafva bcfkylt honom ^ at

han hos folk^ fom mycket bruka honom til foda^

fororfakar dels tillloppat lif 5 dels aftadkoOimer
iitflag ) fkabb och kläda 5 m. m. Detta hade jag

både låft och hort berättas här hemma i Sverige^

mnan jag^ relle ut, fall jag ock läft dem, fom
fkrifvit at Mayfen belkylles^orätt. Når jag kom
til America 5 och blef varfc folk 5 fom äto nåftan

c| annat ån Mays 5 fe få friika och frodiga ut, fom
nagönlin de, hvilka åta det bälla och renaftcRåg-
eller Hvete-brod, fortälde jag dem ofta, hvad
jag uti Europa bSdc iåll och hort berättas om
Mayfen ^ famt frågade dem 5 om den icke äftad-

kommer obftruétioner och fororHdcar utilag? alk

f
åfvo^ mig med en mun det fväret, at den aldrig

ar fådana egenfkaper, fom man belkylt honoM
^fore,

f
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fore ^ at ingen hålfofammare fådes-art kan gifvas.

Jag iiitte mig då fore, at göra forfok på migfjelf*

Maylen var en mat, fom jag tilforene näppeligen

ix^tt , mindre rmakat. Jag var nyfs kömmcil uti et

fä främmande climat den borde fallinda aldfafna-

raft vila fin verkan pä mig
5 jäg ät dä hela forlta

vihterii, jagvar Uti America näftan intet annat bröd,

ån aiitingcn af Mays allcna^ellerafMays^och Räg-^

Hijol tilhopa blancfat^, iamt eljeft myekcn annan

mattilrcdd af Mays. Defsittöm hade jag ingen far-

deles rorelfe, ätnlinftone ej mera ån vanligt > meii

hos mig fannjag cj mer, ån hos de aiidnt, någon fä-

dan verkan, fom man tilågnat Mayfen > tvärt om
kan jag aldrig onfl-ca mig en båttre hélfx , än jag

den tiden hadc; Sammå befivaffenhet i alt Varmed
drängen Jungftrom,föm fölgde mig. Andre, fom
{krifvit örö Norra America, tillägna Mayfen iam**

mä opnande kraft, fom jag funnit^ och forefläho-;

nöm for den orfaken Ikul^ at blandas tit med hve-:

te, til at dämpa hvetets bindande öch ftoppandö

iratlngiir. Mäile altfä det^ hvad man pä ätldra örter?

beltylt Mayfeil forc, ej härröra af Mayfen , iitaii

antiilgen af clirnatet, eller nägra andl^aorfakerjföni

man ej fä noga miderfokt.

Ibland bruka de gora brod af hvarjehandit

flägs Pitmpor och Mays tilhopa blandade^ hvil^

ket bfod blifver helt flvont och fott i men Mays-^

mjölet mäfte fornt (källas och Pumpörna kokas
,^

ocli fä knådas bägge tilhopa. Dä bfod gores af

Mays-ochRåg^-mjol, kokas forft en grot af ]Vläy$-

mjoiet , fom far ftä tils den k^Unat^ dä Räg-mjöletf

fédan knådas derl* *

Viilarné gora .pä ännat f|tt deras Mays-brod.
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cUcr groft mjolj på fått^ fom ftraxt ncdänforc flcal

omtalas. Sedan gora dc deraf de^^ hvari de låpg^

fuUtjantingenaf AmcricanfkaBlabår^eiler afBjom-

bår^ eller af vilda Vindrufvor^ af hvilka alla dc

om Sommaren i myckenhet famla och torka for

famma åndamirikul. Af denna degen bakas fma
kakor til ftorlek och flcapnad fom våra paltar i

defle kokas då^ antingen forft uti vatten fom palt^

och fedan ftekas och gräddas pa en het (ten, eller

kokas de endaft i vatten ^ utan at efteråt ftekasel^

ler gräddas > eller linda de lof och flora blad afor*

teromkring hvart och et afdefla brod^gräfva dem
fånediaCka^ gora eld på*, och fålunda grädda dem*
Detta är en rätt 5 fom de enkannerligen bruka vid
fynnerliga Högtider i, och ftora måltider^ dä de få

något främmande ^ fom de vilja vifa fynnerlighof-

lighet. Et fådant bröd fmakar väl, och ätesme*
rendels 5 då det är varmt. Når Smultron åromo*

fnc^ gora de ock på famma fatt brod af Mays och
multron*

^ Den mäfta grot-, fom brukas iiti Norra Arne*
Hca^ kokas af Mays-^ mjöl i ehuru dertil ej annat

ilgges ån vatten, få fer den dock få hyit ut^ forn

vbre den kokad med mjoik^ och til fmi4< ofvergår^

efter mitt tycke, dylik rått all aiinan grot, kokad ar

annat mjol. Då Jag var någon tid hos de Hollån*
dare , fom bo Norr om Albany , hade jag beftän-

digt ingen annan mät om aftnarna, ån Mays-grot
och, mjölk, och nåftan ingen annan Irukoft, än
famma Mays-grot v antingen bryntifmor , eller

upvärmd med fot mjölk j ty Hölländarena åto he-

la långa tiden ej annat* Om Sommaren förut, d|

jäg var hos dem, kokade de dels gråt och dels

yålling af Mays-mjol och kårn-mjålk tilhopa, fom
fmakade väl nog for en hungrig maga. Af May^s-

G gryn

!
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"gryn gores och grot ellef välling, hvilken k<>*

Kas antingen med vatten , eller i Kira-mjolk^cllfcr

fot mjölk, och i alla deffk delar tåflar en fädan gröt
dier välling nåftan med dert, foiti år kokad afRis^

frynj underfhmdom blandas Sirap eller Såkcf t

årn-mjolkcn, at gora henne behagelig, May?.-
gfot år ganika födande*

Af de Vilda Americfaner hafva Eufopccffie

lårt fig tillaga en gryn-foppa af Mays, fom af alk
hålles nåftan for eil kråfeiighet. Franfoferne kal-

la den Angelsmånnernc , ock fomli^e

Vilike nationer Hvfnmöny j de Svenfke och na*

gra Vilfke nationer Sapnan, Den gores fälunda:

af Mays-köriién tages få mycket, fotn bchöfves,

hvilka lågg;as uti et kåril ^ litet Vatten flås derpå^

ät det flår ofverMäyfen> det kmiiasat ftå cnftund,

pa det Mayfen må blifva riågot litet upblott^ fedan

tages denna Mayfen, lågges-i en ftör trå-mortel^

utholkad i ofre åfidah 5 i dennå tra-mortel ftam-

|?as Mayfen med entrå-ftot fakta, til dels fkalcti

lofsna o€h fkiljas ifrån honom* Dereftcr van-'

nas fammä fkal bart ^ få at bara kärnan år

övar^ hvilken af den fiktä ftotningen har Val gåt

fom grofva gryn. Deué Mays-gryn låggas i en

fryta, at koka med vatten en ftiiild , fcdan lågges

ott ddri^ (emedan Mays*gryi1en fordra at långtc

kokas ån kottet)> och da altfammans år fuUkokadt^

lyftes grytan äf elden. Mayfen fålunda tilredd,

år en god mat 5 fon^ fmakar likafotti en åte enfåp^
pa på gryn, eller likare eft^r mit tycke, på ärter.

iSIår denna Såppan kallnat, kan den åter våritiits

iip-j och om fot mjélk-då flåvi denii^ i £<\\\ den för-

ut
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ut år fårtjbcikj blit det ell mat, fom frtiaka^

ganika väl.

At med låttafe rrioda ftärripa öch tiiréda dcffa

gryn, hafva fömligd fäftbundit ofre åtidaii äf Ho-

ten vid cn ftärig, hVilken ai* fäftdd i taket pä fam--

ma fått 5 fom iHilgén för en fvarf-ftöl, hVilkelii med
fin eiaftiGitct öfch ff^ånllighet lyfter Hoten up^öch
lättar fåliindä ahf(?nligen arbetet Vid ftotandét;

Somlige taga pa det fättet {kålen af Mays^kornerl^

nt de öorä af älka en Väinlig lut 5
lägga MaVs-kor-^

nen någon liten tid deri at blotas, dä fkalcn lofsrii

af figfjelfva öéh ftillä af. Ma/ffen tvåtfäs fedaii

val flera gängdr itti rent Vatten, at lut-fmakenml

gå bart , da Mäys-körilen fåledéS fäs aldeles hdla^

och ej kroiTade foiider, hvilka briikäs på famtna

lått til Sagamité^ fom forUt är önltalt} och cii fidan
affkalad Mays år déh^ fom Doét. Colöeist köm^
iat nåmna Zea fmim nudv ^ hVarom tiifoferle åif

ordat;

Ätridlligé Uti ArhdHci gorä 4ri<ikä af MäVs^
öch l'åknas gemcnligen den blå Mayfcrt vata aert

båfta dértil ^ öth ftiéfä gifvatidc! , åil dé ändra
fiagen. t)en hiålta^^ fdm änriat liiält^ toen det
fordras lahg tid innan deil blii* utltiältadi ériiedau

den bår ganfkä thycket gfo,' jä få^ at töpperi äf det
fom utflagit, {kaliiiåll börja bllfva grofi

i öm dea
annatö flcal gifvä mydket drickä. Vid mlltatidec

bor otk det tagas i akt 5 at deli oftä, 6'ch dm går-
ligt år^ eri gång om dageii, tvättas, ärldäfs Vildeit

blifva tmkéil. Maltet df dehiiä fixiakar aldele^ föiii'

ranligt malt af kdrri. Åtfkillige plahrera rhed fiié

enmyckfenhet af denna blå M^yfeti, éndafi: at dfic-^

ka deraf: Ölet, fo-m bryggcs deraf^ gifver til

ftyrko och behagciig fmak ej efter det, fom äj^

Wygtafkarn-niaki ocHfammibefkalFenhet ånticd

C % ^ya§-'
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fvag-drickat 5 hvilket i fmaklighct tåflar med an*

tiat fvag-dricka. Eljeft gores ock dricka afMäys-
brod fonderflcurit. tJtom det^ at denna blåMay-
fen hålles for vara tjenligare til dricka ån de andra
forterna^ få har den ock deniti en formon, athan;

gemenligen blifver en vecki eller 14 dagar fårr.

mogen. Likaledes brånnes och (kont brånnvini

Hårafj faft det år en mindre nödig egenfkap.

1 Uti Canada mafte en del af invanarena rcfa

vidtomkring, at forfkafFa ochuphandla fkin-varor,

til förfålgning > de nodgas da ofta håmta detn fran

vidt aflågina vilda nationer. Det vore omogeligt^at

fora med fig den myckenhet af mat 5 fom fordras

til en fådan lång^refa^ emedan der aro många ftål*

len 5 hvareft dejiela länga ftycket ofvcr land nåd-

gas bara både bätar ^ famt fakcrna de hafva at fål-

ja 3 at fortiga y det de ibland åro i ä 5 år bårta^

och oka ^å fådana ftållcn^ der de ej kunna hafva^

tilgång pa någon mat j man har derforc upfunnit

ct annat flags mat, fom, faft det år i ringa quanti-

tet, kan dock gifva en tåmmelig tilråckeligfoda,

och har på vifst fått famma nytta , fom den ort dc
gamle Schyter betjcnte fig fordom af på (inarefory .

eller fom den ort, hvilkcn Bårg-Skåttarna ån i dag,

lågas bruka til famma ändamål. Til den andan,

tages Mays 5 ftekes antingen uti het fand eller a-

fka 5 eller uti en ugn, fedan brödet blifvit uttagit.

Då Mayfen är ftekt, lågges den i en tråd-mortare-y

fidanfom forutåromcalt, ftotes få fonder med en
trå-ftot, at den blir fom grofva gryn 5 fedan tages*

denup, och ytterfta fkalet vannas bårt. Dcreftcr

tagas de finare Mays-grynen, och blandas deri-

bland fickcr, antingen af Säcker-Lonn eller annat,

och alt^efter fom man vil hafva det fott tiL .Såc«d

*
* ^ kret
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krct och Mays-gryncn blandas val tilfammans,

och forvaras få antingen i cn påfe , eller annat kå-

ril. Når man nu år Äadd pä en refa och blir hun-

griga tagcs en half eller cn hel nåfva af detta få

utDlandade mjol^ fom lågges i en (kål eller annat

kåril med vatten, rores om, och få åtes. Mayfen,
fom iågges i alkan at ftckas, år ej uti ax, utan i

lofa korn, och gor man då cn grop i fanden eller

aflcan, öfeifand eller afka derofver, gor eld der-

ofvanpä , Och få ftcker. Vilda Americaner ,

fom icke hafva ugnar, betjena fig altid af detta

fått, at tilreda denna kraft-mat. Har man fett, ac

blanda håribland , blifver den ånnu kraftigare.

Somlige taga det groffta af den fönderftotta May^
fen, och lägga i en påla for % fjelf , deri de

blanda något fett, och åta dera£ Forenåmde
Mays-mjol eller gryn med fåcker utblandadt år

-mäft en mat refor får de förmögnare 5 men de,

fom ej hafva rad dertii^ använda Mayfen til kraft-

.mat falunda: at yttra fkalet tages af med lut, fcdan

torkas kornen , dem man forer med fig på refor-

De kokas i en kettii eller gryta, litet fett, fadant,

fom på cn refa kan fås, lågges deri, antingen af

björn, rådjur eller annat, då det blifver en tåm-
mclig god mat.

Denna kraft-mat, fom Villarne forft upfunnit,

kallas af Iroquoirna ^uitzera. Capitain Butt-
LER , en Ängelsman 5 berättade mig, at då han i

följe med Angelika Armécn och Iroquoirna gjorde
år 17 1 o et tog genom odemarkerna til Canada, at

^
intaga det famnia, hade måft en och hvar af Sol-

Vdaternaaf detta kraft-mjolct B)ed fi^, hvaraf dc
lade litet uti det vatten, fom fans i odemarkerna,
och var helt elakt t, hvarigenom vattnet blef för-

bättrat, och de funno ingen olägenhet deraf.Der-

cmot

\
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emot de 5 fom ej brydde f5g hårorn / blefvo måf|
glle fjuke,

Håfiar ålfka Mays ganflva högt 3 men hår bor
tagas i akt, at medan Mays-kornen ånnu åro gro*
na och ej vål torra, äro de ej fårcleles helfofarhniJ^

for häftar) men då Mayfcn är blefveq genomtorr,
hålles uti America fore , at en haft har få mycket
foda af en bufhel deraf, fom af ^ bufhels hafre»

pock räknas Mays vara bättre for en haft man vil

bafva fet 3 men hafra bättre for den man rider

imder refor. Kornen ftotas från axen uti en fådan
trå^mortel, foni forr är omtalt , hvaraf en eller par

finnas vid hvar gärd \ och är i fynnerhet på refor^

at kornen fålunda ft;6tas lofafrån Map-axen^dähå^
ftarna fortare kunna äta dem^ men fa lägges ibland

hela axen for häften, fom då fax fjelf béfvära fig,

nt bita loft kornen, ehuru det går något långfamt.

Slipper en haft inuti et Mays-land , då Maylenhar
ax 5 iemnar han det hårligafte grås-och väplingsn

bete 5 och gifver fig at aépioeka Maysaaxeji, fonj

Jag fjelf fedt.

Ingen ting kan vara bättre at goda kor och o--

%ar rnpdj ån med iVI'4ys-kli och Mays-nijol, pååtr

{Icilligt fatt tillagat. Får åro otroligt fnåle efter

Mays, fom jag med forundran många gångor fedt,

For Sn)in hålles Mays, vara af alt den bäfta fodi^^

fam dc någonfin kunna få, emedan de icke all^naft

blifva yjiycket feta der^if, ytgq l^ottet blifver ock
af denna iri;iten bättre, äq af någon annan foda,

Hons , Dufvor , Ankor och Gäfs åro fnålare

efter denna fåden/ ån efter någon annan jag

vet. Hons värpa ock mera flitigt , när de fö

Miiy^9 ån af annat, Med et ord: j^^g vet ej nå-,

gon fådcs-art , fom få aUmånt Q<h begärligt foke^
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'fich Stes 5if allehanda henitamdc djur, intet un»
danta^it, fom denna/

Hiini vålfmakelig denna fåden n^åftc vara for

allehanda fl^gs kreatur ^ kan åfven dcraf inhämtas,

at jag näppeligen vet någon fådes-art, den der har

fä mänga fiender, fom Mayfcn, fä val dä den
forit blifver planterad, fom då den börjar blifva

mogen, och arven då den år bragt hem til hiifcn > ty

at förbigå jrattor och mofs^ fom lenina all annan
fåd, både hvcte räg 5vc. aldeles orörda, fä långe

de kunna antingen utq pä marken eller hemma i

hufea och fådcs-boden hafva tilgäng pä denna ^ fä

åro kråkor, Mays^tjufvar af 3 fårlkildta flag, de

frä
och fvarta Americanfka Ickornar, Jord-

ckornar, eller fom hafva fitmåila tilhäld ned ijor-

den, Qch fållan nägonfin gä up i trän> Hackfpi-
kar af flera flag, med andra, fom alle åro fä fnäle

efter Mayfcn, at man nåftan pä intet fått, hvar-

ken genom fkråmmande , prarmiers fättande til

deras dräpande, eller annat kan affkråcka dem
fran Mayfen. Foglarne åro framme om da*

gen , och Ickornarne om natten, af ^ hvilka

de fillnämde kunna pä fä nätter, om de fa haf-

va-fin frihet, bara och draga bart frän fådes -bo-

den halfva tunnan och mera til deras gomflor. Jag
har fjejf fedt , at dä Mayfen varit mogen, men ån-^

nu ftatt pä äkern, at bonden gätt med byflan pa
den ena ändan af äkci-ftycket, och fkutit efter

Mays-tjiifvarna, fora ej mera låtit fkråmma lig

deraf frän den dem fä vålfmakeliga Mayfen, ån at

cndait hela fvårmen af dem flyttade frän dcncna til

and)'a ändan af Mays-ltycketj och dä bonden igen

kom dit
, flogo de tilbaka til den andi*^^ andan, der

dc förr voro, och få omfade om frän den ena än-

dan til den ,andra , alt fom bonderi kon^ efter dem^
C 4
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•få at de nåftan forr tröttade ut bonden , an hsin

kunde ftråma deni bart 3 faft han med fin byfladi

och då tog lifvet af några ibland dem, Nuat ut-

oda alla defla for Maylen få fkadeliga gåfter, har

Regeringen der i landet på alla ftållen blifvit

föranlåten, at gifva ut lagar, famt ftadga något
vilst, huru mycket af allmanna Caflan fkuUe beta^

las til den , fom tog lifvet af en Ickorn, en Krå-
ka, en Mays-tjuf, en Hackfpik Scc, Det tyckes

nåftan ofvergå all tro, hvad man betalte uti Pen-
fylvanien allena^for Ickorna- hufvuden,på et enda
ar, nåmligen från d. i . Januarii 1749 til iamrna dag
i/fo. Ty når deputerade från alla Lands-orter i

Penlylvanien vid början af Januarii månad ijfo,

kommo der tilhopa, at rådflå om landfens nod-

våndighetcr, inkommo klagomål från alla or-

ter, at deras Hårads-kiftor voro uttömda, en-

daft for lokornas fkuh ty förut var ftiftad en lag,

ataf allmänna Caflan fkuUe betalas pence (år

vid pafs ita »4 orc kopp:mt) for hvart Ickorne-

hufvud ; få högt hade håmdgirigheten gått

mot defla djuren. Man fåg da af inkomman*
de rakningar , at på det ena året blifvit betalt

8000 Pund i Penfylvanie penningar, det år i våra

penningar 40000 Plåtar. Når jag hörde detta

ofveralt då omtalas i Staden, kunde jag i forftone

ej fatta trodertil, innan Herr Franklin, en af

deras fornamfta i Regeringen, och den, fom nu
gått få långt i forfok vid Eleftricitetcn, utaf fjelf-

va documenterna vift och ofvertygat mig om fan-

ningen deraf; liggandes orfaken til , nämligen, at

fom man fick 3 Pence for hvart Ickorne-hufvud,

få lonte det mSdan, at gå i fkogen efter defla krea-

tur]^ hvarfore månge , i fynnerhet ungdomen, of-

vergåfvo alt annat arbete 5 och lupo endaft i (ko-

gen,
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^^cn^ at (kjuta Ickornar. Rcgcrmgen blef derfo-

re nu nodfakad, at kalla in farnma Lag, och ån*

dra den från 3 Pence til hälften mindre, for huf-

-vudet.

Måft en dylig Lag var gjord i Nya Ängland
imot Mays-tjufvar. Denna hade den verkan, at

i^iMays-tjufvarne blefvo der naftan helt och hållit

utrotade. Når nu om Sommaren 1749 en myc*
kenhet af gråsmafk infant llgofver hela landet, och
få i grund fordårfvade all deras ho-våxt det året, at

de blefvo nodfakade forfkrifva fig fkepp, laftadc

med ho, anda från Ängland ^ få började de ångra
fig, at de varit få ,hårda emot Mays-tjufvar-

na, emedan de trodde fig förut hafva obferve-

tat, at Mays-tjufvarna for en god del af Somma-
ren, innan Mayfen blir mogen, lefvat af defla In-

•feéter, och fålunda hindrat deras förökande. Nya
>Änglands-folket kom nåftan hårofver i et hälft

famyets qual, emedan de trodde detta vara et ftraff,

for det de gjort inbx^ått i den Stora Skaparens iVll-

vifafte inrättningar.

Mot fvuUnad brukas följande : man kokar en

f
rot af Mays-mjol och mjölk, lägger fedan, me-
an gröten ftår på elden, Iftcr eller annat fett der-

uti , och rorer väl om , at fettet blandar fig jämnt
uti gröten. Denne gröten bredes på et Kläde, och
lägges få het , fom man kan tåla, pä det fvullnade

ftäliet,hvareft det bor ligga tils det blir kallt. Det-
ta hålles vara nåftan en ofelbar hjelp emot fvuU-
nad, i ty det lindrar värken , nederlägger fvullna-

den, eller mognar den famma, om den år en art

afbålde,til matenens afflytning. Jag har både fjelf

forfarit, och åfven med egna ögon på andra fett,

mer ån ftor hjelp häraf mot fvuHnadj fororfakad af

tand-värk elier kold*

C f SI-
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Således h?ir jag nåmnt oxn , hvad jag undermft
rullande i America kunnat anmärka, dels om cul-

turen af Mayfcn, dels om des mängfliWiga nytui

Jag har ock ordat om , huru den, hvad des mag-
nande angår^ ganfka mycket rättat lig efter Clima-
tet, iå at der Somrarna åvu längre, häftar den oj

fä fort al blifva mogen i tvårt om, längre til norr,

der Somrarna, äro karta, har den vant fig ^t hin*

na mognas pli 3 månaders tid, och åfvcn dcrunder.

Jag tyckes derfore hafva anledning at tro, at den
ock (nämligen den mindre forten eller Tre Manars
Mayfen ) Ikal kui>na mogna hos ofs , endaft atman
är angelägen^ atlå den i fadan jord-mon, fom den
fordrar, nämligen ej i lera, utan i en los fand-myl-

la, och i defto ftarkarc SpUbadd, defto båttre.

Och låt vara, den fkuUe med fvarigh^t vel^

mogna i början, få tror jag mig dock vara fåker,

at den fkal vånja fig vid climatet. Uti min kartan

beråttelfe om nyttan och culturcn af de orter, fom
blifvi^ bragtc hem från Norra America^ ^wjag
nämnt om, huru både råtta Bom^uUen, famt åf-

ven Mayfen blif^it i America flyttade fmaningom
längre och längre til Norr^ hvarthån jag vifarLI-

faren. Nu vil jag lågga til^, at fjelfva Tobaken,^

fom dock forfl kommit från America, likvll ånnu

cj hinner altid mogna desfro pä fin hem-^ort i Ame-
rica vid den 40 graden Lat- Bor. och forfarenhe-

ten vifar ol5 likväl, at Tobak, hvars fron.blifvit

bragtc hittil Sveriges från den 57, och :}9. grad-

Lat. uti Norra Anieriga, nu gemenligen måft

hvart år hinner mogna des fra hos ofs, ja det anda,

up i Savolax oeh Ofterbo^ten \ hvårföre fkal då
icke Mayfen, fom hinner hvart år blifva ipogeni

IsTqrra Amerig^ vid den48 grad. Lat. der uti längd

tf Somniav ogh Vinter år ingen ftillnad från Sv?-
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fig^e j hinna mognas och kunna vänjas at blifva

niogen hos ofs i Sverige. Jag tajar nu om den
lilla forten eller Tre x\lanaders Mayien , fomvålej

gifver aldeles fä piyckct, fom den ftorre^ men har

dock et hvitare och bättre nijot: Om den ftora

forten km våiija fig at mogna hos ofs^ lemnar jag

der hån,

Den fom eljcft vil veta hvad mAv^ ikrifvit

örpi Nkj^fen, ^an låfa i fynnerhet Acoft. Hift.

Nat, Ind. Öccid. I^ib, iV. Oip. pr 74.

oph pod. Frun^ent. Hift. p. 7?. Cafp. Buiihini

Pin. xf T Theatr. 490, Parkinf. Theatr* 1 138, Raji

Hift. Plant. 1149.. Campanii befkr» om Nya Svc-

riget p.3?.f ILawfons dcfcr. of Carolina jf Char-^

Icvoix Hill. de la nouv. Francp Tt VI.p, 44. feq,

Hernandes, Catesby, Dampier, famt flera^ fom
(krifvit deropi 5 ty jt^g har här upfort cndaft hvad
jag Ijclf obfervcrat. Uti Ängclfka Socjetetens

Transaébioner N:o 142 5
pag. 1065- finnes ock en

kärt underråttelfc om dcqua Sådcs-rjrtens <?ultur

pch nytta.

Pen 14. pep. 175:0,

ANMÅKI^NINGAR,
Gjorde på en dhd mans opnade Kropps hvtU
k^n i iifstiden haft vattu-fot i buken , ock

ofta Idtit ta^pa 'uatnet ifrm fg \

Inlemnade Af

EVALP RIBE.

edicince Canditaten C, M, Dassow hade
til Kongl. Vetenfka|)s Akademien in-

fåudtM



44 1752* Januar. Febr, Mam
iändt fin berättelfc om en Vattu-fot i biikenjhvar»
med han varit plägad, och fom , fedan vattnet a£
honom fyra refor var aftappat, iyckcligenblef bo-
tad. Samma berättelfe år i KongU Vetenfk, Aca-
demicns Handlingar införd i 3, Qiiartalet af år

l7fo pag. 186.

Ju fållfammarc fadanc CiR-cr åro, ju mcrafturi-

dan och fog har man, at, efter en fådan fjuks do*

deliga afgang 5 bruka all upmårkfamhet, och an-

moda anhöriga^ at låta opnaden döda, hvilket fked-

dc utan motitånd
, dagen efter des dodjdcnö Maji

ijfi, då opningen förrättades af denna Stad-

fens Chirurgis , Herrar Ramstrom och Na-
THORST,

På des kropps yttre delar fans intet bcfynncr-^

ligt.

Innom hufvud-fkalen och i fjelfva hjärnan v^t
,

icke eller anna^t^ fom fortjentc at anmärkas, ån 3<t'

Vcntriculi Cerebri voro Hkfom aldeies torre, och
at Plexus Choroideus fyntes åfven få vara, chur^

des ådror voro nog blod-ftinne.

I broftct voro lungorne mycket upblåfte och
fpande, och ofveralt vi4 Pleura, mediaftinum och
Diaphragma få fallvuxnc, at man utan flitan-

de icke kunde fkilja dem derifrån. Hjärtat med
des Pericardio var uti godt flånd.

Då buken opnades, fans Omentum vara måfta-

dels fortårdt- Des yttre hinna, få långt den räktc,

var vidiPcritona^um härdt faftvuxen , och des inre

med tarmarna. Sjclfva Colon var dragen uturfit

naturliga läge , låg malt i högra lidan , var uttor-

kad, ihopdragén och fmalare m vanligt.
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' f Pa h6gra fidan emellan Coecum och Lefrcn,

fttis vid Pcriton^um teken til enSaccus^ fom der

tilforcne hade varit formerad. C3mentum var på
detta ftället aldcles bårtfmlks lika få fyntes, at

Periton^um af en dylik fmaitning hade lidit men.
Alle Tarmarne fins emellan voro ej allenaft med
deras eljcft fria circumvolutioner taft tilfamman*

vuxne , utan de voro likaledes , fom förut år fagt^

faftvuxne med Omento^ få långt det råkte, och
fedan med Peritona^o-

Uti några få interftitierj fom funnes emellan
Pe^monaeum pth Tarmarna , var en liren famling

vatten vM pafs et quarter, något gult til färgen.

Lefren var mycket itörre ån vanligt år 5 af en
ljus-brun färg , helt mor och gick ionder vid pl-^

tagandet. Gallblåfan v^r nlftan aldeles tom. Du*
ftus Cyfticus, Hepaticus och Choledochus voro
likfom tilfammansdragne och hopfnorptc.

Uti vånftra Njuren fans en Schirreus våxt/om,
intog ftorrc delen af des ena fidaoch fånktc figin*

tilpelvim.

:
For ofrigt voro alle Bukens inelfvor^ undan-

tagande Lefren ^ likfom förtorkade och famman-
ruxne.

Påflce-tiden eller 4 vekor forr ån H.^ Da^^ow.
dog^ fjukpadehan uti annan-dags fräfl-feber^med

Mltiga Symptomer af fvåra krampe-drag uti le-

derna och en ödrågelig hufvud-vårk, för hvilken

hanbetjent«e fig af Spanlka flug-pläfter^ menutgn
någon lindring. Han brukade inga andra Medi-
camenter^ån några Salia medica,dem han ibland for-

fatte med Rhabarber, i anfeende tU den honom e-

fomoftaft påkommande våmjelfe och bojeife til

kräkning„ Men dc i4filla daganu af hans iifs-

tidj
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tid j ähfattc fcber-pafoxysriierne honörn mcdlåhgt
floiYe häftighet^ få til defas längre continuerandé

hvar gång 5 fom til Symptoniernas väldfamma an*

gripande ^ men i fynnerhct med en ovanlig huf*

Vud-^yraj förh varade til des han afledi

Om Pkigo-Mafkar mi månnljfkmi kr&^^^

AP

J. G. WAHLBOM;
Med. l^oBofi

^ct liar i ällå^ti4er Vant bekätit^ ät tiåAåri

ihgeii clodelig Vore foiii icke ähtirigcii arj

eller vefkeligeri uti yilgre åreil Varit plå-

gad, af Mafkäf^ hviikil vi ahid delat titi tråiirid

Clailer, riämhgeii Afcaride^^ LUmbrici och Td^
niiE^ hvartii kdmmit Ciic^utbltihi, fom åro mi'*

gar äf Binnicke^mafl^ert. , Fleré fläg af ölikä ria*

tiir och egenlkapcr hafve vikiiapt trödt ituUé fiiii

ilas titi våra inelfvon

f^år liågcfri Varit plägad äf Mallaf hafvé vi

ältid derernot brukat de få kallade MedicamentÄ
Aritheimiritida,^ eller fådaria^ fom egciitc-ligen ffctil*

le fofdrifva någondera af defla lla^s Mafkärda |

men det har ofta håndt^ at efter allanvånd moda^
hafva de likvåi gjcfrt forakt af itUa Mafk-pulfrer.

Oi*fakeil har varit den , at de ej varit affammi
ilägte med dc förr omuke 5 och vi hafve ej kmi^^
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flät dfomt om några andra
,
mycket mindrt atdet

fkuUe vata Ihfeéter^ hvilkäs natUr är helt åtlkild

ifrän Mafkamas^ livarfore ock dt låkc^nledeij fom
kunnat fördrifvä Mafkar, icke en gahg öroat de^Fa

flags kräken ,
undantagande, at nägra fa^ gCnom

vald och häftiga pursationer varit nodlakade^ at

ofvergifva Ct hemv i it. Når fahäiidt, harva vi

dels väfit hogdé liied Cufen, dels tj Vetat hvad
for flags Malkar deffe ikolat varit

»

At män likväl Fuhriit Irifefter hös niånililkatt^

hafVe vi fuUer af hä^ra få, meri dock tydeliga hän-*

dclfer. For nägra ar fedan var en piga i Upfalä^

pä hvilkcii blefvo utdrefne en hop malkaf^föm Vo-

ro Laruer til Flugan N:o 1084 i Fauna Svccciai
hvafom man kan läfä Doélor Du Bois Differt.dt

^^nia^ under Herr Arch. Li^nnjei jifaifidiöj pag.

BtANCHl hair ock rhangä exémpel, huru at-

ikillige flags kräk blifvit drefoe ifrah rriänriilkari j

i fyiindfhét haf hati en händeife, def mail fant et

fullt färdigt och flygande Infeei uti Venä Spcr^
maticapäet lik 5 fall han t] kunnat fäjä 5 afliVad

for et fläg det Varit: pag; 360^

Det häf fäledes händt^ ät män én dlctänllaft

gärtg fimtiit Irtfe<ffcr 5 eller des Maflcar innom ofsj

men huru de kommit til, eller om dé vidare kun*
de undergå iiägön förvandling, derom hafvc vi

varit likä oktulhige. Jag vil faledcs berätta en
fynnerlighäildeire, föra jäg nyligen obferverat/

Förleden Samntaf liti Julii Manad, Var en Jung*-
fru, fom drack brunvid Upfala, oc'h häde alläfe*-

dan druckit 6tver 5 veckor;^ då bon rädgjördémed
mig,-
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hiig. Hon beklagade^ at hennes bmns-drickande
varit fruktloft ^ emedan hon mente fig vara plä-

gad af Mall: ai 3 men hade alt hårtils ej kunnat
mårka någon enda , fall hon några gängor intagit,

Laxer-fait.

De tecken hoii häde til Mafkar voro: En ma-

f
er kropp, och något infallna ögon ^ ilägon matt-

et, hvilken oftaft plägade 5 ingen matlufts ibland

ondt i magen s någon liten hdttä , ock etl vårk el-

ler trycknhig i vänftradidan, hvilken i fynncrhet

under Medicinetandet okades med däfning utfor?

hcia låret.

Jäg foreilkref henne fåiedes följande pulver:

Rc. Tart* Vitriol. gr, v,

Viclriol. Mart* gr. iij.

M. /
Detta tog hon in följande morgonen uti Bruns*

vattnet j och drack federmera fin ful\a lats v men
markte icke den ringafte känning derat.

Morgonen derpä gaf jag henne famma pulf-

vcr^ men dubbelt ftarkare
5
hvarpä hon- drack fin

fulla fatts; men hade allenaft en knapp opning^
utan at nägra Mafkar kunde märkas ^ men klaga^

de ofver mänga qvåljningari^ myken matthet^och

likafom den vänllra fidan vore lam, med någon

tyngd och dafning uti låret ^ hvilka olågenhet^^i?

varade Hela dagen.
^

:

. Den tredje morgonen tog hon ingea ting, utan

vattnet verkade da^ at hon fick 1 eller ^
opningar*^

med hvilka voro en tåmmelig myckenhet fmäMa-
^Ikar* Den dagen voro de förra fvårighetcrna ej

få, plågande,

Din)
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> Dcii 4:de morgonen gafjag åter infammäpulf*^

ver 3 men uti ilorre Don
, nämligen

Rc. Tart. Vitriol. _
Viafiol. Mårt. äå^g. M.

Af detta pulfvret hade hön jfuller fvarä qvålg*

ningar^ med några ref och tryckningar i Vänftra

fidan, hvilket dock forfvann, fedan hon fåtttihic-»

kelig åpning* Hon hade dock deraf ej mer^ ån 5
Sedes ^ med hvilka folgde en anfenlig hop Ma-

Följande dagen hade hon utaf vattnet en op^

ning, hvaribland voro några Mafkar.

Efter hon nu hade druckit långe och ville flu*

ta, gaf- jag henne in^tvånne dagar emellan, äter det
fifta pulfverct, hvarat hon hade i:ne opningar med
några Mafkar.

Sedermera flot hön méd vattu^dritkningeni meö
klagade de forfta dagärne ofver fanima vårk i fi*

daii, ingen mät-luft och nägon hofla. Jag låt hem
nefordenflutl efter Bruns-drfckningen intaga något
Ma{k-pulfver^ men utan någön verkan. Sedan
brukade hon Tenn-curen ; men nlårkte dock inga

Malkar* Imedlertid begynte hon at blifva alt

båttre 5 få at hon innan kärt ej kånde flera fvärig*

heter;

Maflcarna^ fom hön fick vid Brunnen, Voro fma^
knäpt et tvår finger långa, och tjocke fom en
Dufvo-påntta> fmale ät den ena andan, och ytterft

på litet fvarte: Den andra andan eller lljerten vai?

likafom afhuggen, dock något ojämnt, med några
fä här; De hade aldeles inga fötter 5 men ringar*

m eller infkårningårne voro tolf*
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Af defla Mafkartog jägtiägrä uti Spiritu Vini,

hvilka ftraxt dogOj och biefvo på tjöcklckcn nå*

got hopdragne.
Sålunda komnio defle Mafkar ingalunda ofver-

ens med de tre förra upråknade ållmånna flageui

hVarforc jag ej eller kunde veta hvad de fladle kal-

las j dock ryktet af likheten , at de ej måtte va*

ra några fullkomliga djur^ utan ällenaft Ikråpukar

eller Larver til något Infc6t. Jag tog derfore eil

lefvande och lade honom uti en liten afk. Forflä

dagen vältrade han fig omkring, men blef alt me-
ra äfmattad ^ förvandlade färgen och blef något
mörkare.

Andra dagen lag han ftilla^ drog fig alt mcrå
tilfammaUj blef något tjockare 5

forbyttc fig och
blef en brun puppa*

jag fågnade mig ofver at fe detta^ och faft jag

mente han ej (kulle lefva få långe ^ tils han kom
fram et fullkomligt djur, fant jag dock, at

han hade famma lagar 5 fom Infeéterne, och kun-*

de af likheten fluta, at det måfie blifvä en fluga^

Afken forvarades fåledcs uti et foftfter, hvaf*

ken uti for mycken Sol 5 eller for fiark kold.

Då jag federmera, efter 3 :ne vekors bårtovä-

rande /komat opna alken, fant jag en fullkorn--

men fluga vara utkommen^men fjelfva puppan eller

Ikalet helt tomt, och blef fåledes ofvertygad om
det jag förut allena kunde gifla tiL

Flugan år mycket allmän Uti våra husj men af

det ftorre flagct , hvilken och lägger fina agg uti

kott. Hon år belkref^en af Archiater Linn^us
uti Fauna Svec, 5 jag vil dock , for ftorre tydlig**

hctlkul, bcikrifva henne hår på Svcnfka*
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MUSCA nigra ^ ahdomim nitidö teffulato ^ thor^^

té Uneis palUdioribus longttudinalibus-y major. Faunen

Sv. I lop
Sjelfvä Flugan it dubbelt ftorrc, ån våra all-'

måiina hus-flugor; men år eljeft dem få aldcles;

lik 5 at man ej kan finna någon åtfkilnad* Hon åf

ivart til fårgen; på ryggen ga tre grå ränder långsi

efter^ vingarna årö bleka : buken år Ikinande och
glånfande, med gra och fvärta tärningar^ fä atdcrl

ofvan uppä aldcles liknar et Dam-^fpei, hvilketock

Utgör fjelfva egenteliga kånneteknct, hvarmed
hon flviljes ifrån de andra*

Om någon nU (kulle fråga, hurU defle Mafkai?

hafva kommit inuti månnifkans lif ? få kan detfke

på mångahanda fått; det troligafte af, at^ emedan
denna flugan låggér fina agg uti fårlkt kott, hvil-^

ket hon i fynnerket lokcr, om det blifvit litet an-^

ftuckit^hondå fått aggen med fjclfvä kottet^ livil-*

kä federmera uti kroppen hafva tilvuxit.

Häraf fe vi, at de gamle hafva t] haft orått ^

hvilka påftått^ at öm et banl får åta kott, fkall

det få Mafl^ar, hvilket allmänheten ån i dag hållei*

for en vifs fanning.

Det blir vidare en fråga: öm deffe Mafkai*

kunna utkläckas Uti fjelfva lifvethos oft? Derpå
hafvé vi fullef ej ånnu tilråkeligä obiervationei:

ödh bevis; men de håndelfer, föm jäg förut om*
talt ^ tyckas något ilyrka dertil.

Vidaré : om icke andre fiags Infeétcr åfveri

kunna gota famrna olägenhet? hvafpå man vil f

å

mycket mindre tvifla, föm några öblervatiöner

beftyrkaden fakert. Se fitAKCHii Hifi:or. Hvar-
Jjtåjäp afven fedt tydeligt bevis hös; Herr Archiatef
RöséN^ hvärom kan ej lärer underlåta at tinder-

fåttä Academieii/

Da Mafl
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Man fer ock har af, huru vida dcfle Mafkar åro

fkilde ifrån de allmänna jrne flagen, fom hit tih

varit bekante, både til natur och egenlkaperj

faft de derforc icke hafva varit få fållfynte, eme-
dan det håndt vid alla hålfo-brunnar, at någoa
blifvit varfe denna ohyran.

Til flut fe vi hvad nytta och ljus denna ringa

obfervation gifver ofs i Praxi medica^ ty fedan vi

allenaft kånne dcfla Maflcars cgenfkaper och na-

tur, kunne vi federmera tämmeligen fluta, hvad
fom emot deffa fiender bor brukas, det vi aldrig

tilforenc kunaat påhitta.

Den 22 Febr. 1752.

RÖM
Om Jnfeåfer i månnifkans krap^^

Af

NILS ROSEN-

A orlcdit ar vardt jag mot flutet afVåren kalla4

fl ^ til et hederligt Fruentimmer, fom vid Ny*
JL års-tiden varit fjuk uti Friefel 3 men for

den tiden haft en ogement god hclfa. Hon hade
vål gått igenom nu nämnda ljukdomj men mente,
at den lemnat något ondt qvar i kroppen, eme-t

dan hon hade lå fvart vid at återfå fina torra kraher»

Hår til kom, at hon nu på någon tid vore fkof-

tals plågadafhufvud-vårkimenifynnerhet med fvår

^
vårk
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ttrk uti armarna, anda från axlarna til armbogen ^

magen blef ock llundetaLs på henne både nård

och fvuUen, mat-lullen var forfvunnen och lif-

vet trögt» Hon magrade, ögonen fågo matte ut

och hyen gråaktig. Jag frågade vidare efter åt-

ftilligt ,
hvarigenom jag fkuUe kunna få reda på

defs fjukdom men fick ej mer underråttelfe^ånnu

tnford år 5 beflot iåledes, atom aftonen til en
begynnelfe forefkrifva henne en lindrig Laxer-
drick af Foliis Senn^ , den hon morgonen derpä

IkuUe intaga. Det (kedde. Laxer-dricken intogs

morgonen derpå klockan emellan g och p. Klo-
Jcan 10 fände.kon efter mig och åilundade,, det måt-
te iag gcnaft komma, emedan hon af det intagne

Medicamentet fått fådan pina i underlifvet, och
få häftiga ref, at hon mente det (kulle blifva hen-

ms fiftajagvisfte vålMedicamentets ofkuld,fkyn*

dade mig dock, och vid det jag kom in til den
fjuka, (ade hon fig utftåtten odrågelig pina, och
ät hon jämte opiing, et par minuter forr äti jag

kora, fått från fig något befynnerligt, hon vifstc

ejom-holi (kulle kalla det mafke-bo eller Skal^famt

at hon fedan fått lindring, fruktade dock, at det

ui^der Paflligen flitit fonder defs tarmar. Jag lät

ftraxt taga nämnde Skal , lom til antalet voro tre,

och (kolja dem rena, famt lade dem uti en rlalka,

fech då jag kom i' min kammare, vifade jag dem
ftraxt åt Herr Lif-medicus BäcK , Herr AiTeilb-

ren Strandberg och Herr Lofling, fom med
mig befägo dem noga, och hiiruledes i opningen
pldetvålkalen fatt uti hvar et (tycke ute af en lar-

va eller Skråpuk til en Fjårill , fom liknade Kål*
mafken. Vidare ville jag ej rora de(ra fkal, forr

ån ja^ (kulle vid min åtcrkomft til Upfala få vifa

dem at Herr Archiatern Linn^us, Men fom
D 5 han
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han ej var i Staden , obligerade jag Herr Doét,-

Wahlbom^ at uti min. Licentiaten KaHLERsoch-
SuNDii närvaro opna dem, och funno videruti

följande både Infefter och matkar , dem jag-

nåmner efter Herr Archiatern LiNNiEi Famm
äSyecica,

I, SCARABMVS capite thoraccque nigro,

glabroj elytris grifeis, pedibus pallidis. Fn. Sv,.

3f 3. Af detta InfeÖ: kunde man ej finna mera i-«

fen, ån hufvudet , broftet och det ena ving-lkalct.

lan kunde likväl ganlka val fe, få utaf Antennis,

fom af utvårtes anfeendet , at det var en Torn-
dyfvel. Hufvudet var helt fvart och flått, åfven

ock ryggen eller broftet, fom hade fina fmåfäller

på hvardera fidan , hvilka fidor voro blekare, ån

den ofriga delen, Sjelfvaving-lkalen voro grå el-

ler bleka, med fma renlar eller fåror, til ant-^let

nijo, Broftet och hufvudet futo tillammans och
voro hela, ving-flcalet var helt, fjelfva Infeftet

var-faledes fondergångit in Incifuris. Fottrenlå-*

go hvar for fig
,
fpridde, och vqro blekt,

CURCULIQ ater> probofcide thoracis lon-

gitudine, Fn. Sv^^fi. Utaf detta Infeft voro

många delar, fåfom fiufvud, broft ,
ving-fkal, fot-^

ter och buk , hvilka alla voro af åtikillig ftorlek,

ilorre och mindre. I fynnerhet funnos alla delar-

na til en Curculio fiiUkommelige, fåfom hufvu-

det med fin fnafvel och Antennis, fom voro alde-

les hela. Broftet for fig fjelft helt och ofkadt,fom

aldeles liknade Chagrinmed intryktapunéter, Ab-
domen eller buken hel och hållen med fina fötter

och vmg-lkal: ving-flvalen voro räfladc med ro

fåror, fom gingo par om par, med intrykta pun-.

éter.
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eter. Alle dcfle tre delar paflade aldeles tilfam-

jnans och utgjorde et helt Infcft.

5. Hufvudet och broftet af en Curculio fans

åfven, fom aldeles liknade dea förra s men mer ,

%n l gängor mmdre , lårer vara Ff$. Sv. 463.

4. Fyra ftycken af vara allmänna Spindlar^

hviikc alle voro hele, undantagande at buken var

nägot uttorkad och hopkrumpen.

^. En Larva^fom liknade mafken til något in-

feftum coleopteron. Den var vid pafs et tvår

finger läng, helt fmal och något platt eller hop-

krammadj med l^ fegmentis eller ringar. Ilat och
gra til fårgen, Fottren voro

^
par fram vid huf-

vudet,

6. Larva XVIpus, cinerca nuda. At denna

var ert malk til någon Phal^na ( Fårla) kunde man
tydeligen fe, och liknade denfamma aldeles dc
mafkarno/, fom mot höften viftas i Trägårdarna,

på Kål och andra Oleracea. Den var en god tum
läng, grå eller afk-fårgad, med några fmå fvarta

punfter, helt flat och få tjock, foni en llrif-pen-

na. Fotren voro 16-, 5 par fram vid hufvudet,

4 par under buken , och et par vid ftjerten.

Åf denna maflcen funno3 ^^me fpecimina,

7. Defsutan fans en myckenhet annat fmått;,

fom alt liknade fondriga ben och fötter af nämnde
Infe£ter, famt hufyuden, broft, ving-fkal, med
inera, fom ej kunde {kiljas ifrån hvart annat,

8. Alt detta låg uti et fkäl eller hus, fom nå-

gorlunda liknade det, fom vifta Fårlor bruka gora
omkring fig, når de fkola förvandlas til Puppa.
Det var ftort, fom en Haffel-not, något aflångt ,

D 4 med
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tned en trind opning pa den ena andan ^ membra*
iieiift och tunt 5 men hade tvårt omkring fig et

bandi, fom gjorde flcalet på det ftålkt nägot tjoc-

kare och kottaktigt, Utantil var det helt flått

och lika med fkälet , men inuti hade detia bandet
10 rynkor elier infkårningar , hvilke alle gingo
tvårt forc. Det formerade ej en hel ring, eme-
dan det pä en:^ fidan ej råkte aldeles tilhopa med
bågge åndarne. Det var få bredt fom en Gås-pcU'»

na.

Det andra fkalet var med det forfta få likt , at

ej någon åtfkilnad kunde märkas. Det var åfven

med fondriga Infeéter upfyllt och befans deruti

:

1. Tvenne fådane mafkar^ fom under;N:o (5,

tro fout befkrefiie.

2. ELAtER totus nigro fufcus, Fn. Sv, fjy.
Detta Infeét var lå aldeles helt, at icke en gång
Antennas eller et enda ben var bårta.

Det tredje fl^alet var likt de förra s men något

mindre och hade åfvcn mindre opning. Deruti

fans, fåfom hos de förra, både hela och fondriga

Infefter^ men ingen mafk.

1 . CURCULIO piceus abdomine ovato. Fn Sv^

4^5. Tvånne fådanefunnos aldeles helajmenmån-
ge iondrige.

2. Stycken af Thorax och Elytra Elateris Fn^

'

Sv- fjj,
2. En liten Mordella hel och hållen.

Jag vägar ej draga många påiolgder hårutaf.

Utan ofvcrlemnar det åt dem^ fom aro val hemma
i Natural Hiftorien. Det jag med vifshet hårut-

af kan fluta, ar, at vi ofta med kål och annat gront^

fom vi bruke til Sallat^ nedfvålje fronai åtfkilliga

Infeder och mafkar, och at deffe ofta, oaktat

magens och tarmarnas krållandcj oaktat puls-å-

dror-
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drömas bnkänäe 5 och oaktat det ängc-bad defHis

mynningar gora i n^agen och tarmama^ oflaid-

de undex^ga vanlig förvandling , växa til och for-»

orfaka fjukdomar , dem vi med vanliga medel fo-»

ke fafångt at mota, fä vida viftt år^at Infecter och
maflar icke då af enahanda medel.

Den 0,1, Febr^

Bejkrifnmg på Tval^ fom år tjenltg til

Bom-uUs-garns Bkhiing,

Af
^ WtK^ EVA De La GARDIE-

Man brukar dertil Al-Bjork eller En-afka:

har man etdera af de två förra flagen, få

blandas i i tunna deraf ihop med i tunna
kalk > men afdet lilla något mer, efter den afl^an

icke år få ftark. Detta flås i et Brygge-kar och
deruppå lå mycket vatten, at altfairmans biir

våi fuktadt5när det omrores med et Mäfk-ror,. Vi-
dare ofes derpå vid pafs två tunnor kokhett vat-

ten, hvilket ledes genom karet på famma fått, fom
vid Bryggning : Denna Lut kokas få ofta å nyo
och går genom rollen, tik hon är få ftark , at et

agg icke fjunker , då det iägges deruti. Af en
fädan Lut tages en del, efter behag, och ko-
kas ji en Brygg-kittel tilhopa med et pund Talg
och et hälft pund Ifter, båggedera våi foaderhac-
kade, hvarjernte åfven noga i akt tages, at all fal*

tan bor vara dragen ur Iftret. Under kokningen
rores i kittelen Händigt om, och då han upfjiiäer

for häftigt 5 flås dertil ny lut få ofta det ibe-

D f hofs 5
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hofs, hvarmed fortfarcs, til des det fom kokar, tykes

vara få tjokt, fom en lagom Såpa. Då forfoker

man på en Tenn-talrik, om det feta håller figof-

van uppä och fynes hvitt, eller om det icke än-

nu år med luten aldeles genomblandadt, fedan det

på Tallriken llelnat ^ finnes fådant , år det et

tecken , at kokningen ån längre bor fortfåttas på
fått, fomfagt år, genom mera Luts |?äfpådande.

Ju mer Såpan kokas och ju tjockare hon blir, ju
mer Tvål får man, och då hon fåiedes år färdig,

lågges der til tolf marker Salt , hvarpå hon
åter kokas och val omrores enheltima i men fkul-

le fedan finnas, at hon icke vil nog Ikåra fig, få

okes tilfatfen af Saltet til 2 marker och kokas bon
fedan til des hon år val (kuren, hvarpå hon hel och
hållen flås i en lagom ftor Så, -Sedan hon deruti

ftått ofver natten och ftärknat , {kår man henne

lip i tunnna ikifvor och lägger henne i en kittel

at koka tre f jerdedels timar uti fyra kannor ftarkt

61. Derefter flås hon i en afiangt fyrkantig trälå-

da, fom val år djup, arim icke mycket bred, på
det hoB deruti må fvalas ofver nåfta natten. An-
dra dagen (kåres Tvålenup i någorlunda ftorafyr-

' kantiga ftycken och lågges på bråden at torkas ,

hälft i Solen^ men i briil der af^uti et varmt rum :

under torkningen bor hvart ftycke ftålias på kant

och foni oftaft vandas.

Efter denna Befkrifiiing har lag fjelf ront, når

Talgen och Iftret åro af båfta flaget, at man af

f5rbemålte lats far tvä pund god och til bleke

^ideles tjenlig TvåL

Med bleknmgen af Bomulls- garnet har jag

gjort följande f5rfok:

Til fem lod gara har jag forfta gången tagit 2

lod
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]k)Ct af ofvai)nåmde Tvål och f quartcr vatten

,

fom kokades lé tima^ andra gången i lod Tvål
och 4 quarter vatten, fom kokades i tima, och
tredje gängen i lod Tvål med 4 quarter vatten,

föm* kokades f tima. Garnet fpåndes dercfter pä
cil båga och fattes i Solen, at blekas med fm fulla

Tvål-loder: det fkolgdes ingen gång emellan, u-

tan fåfnart det biet tort , vattnades .det med en
vatten-kanna.

Det aktas flitigt från rågn och rågn-vatten, I

Augufti Månad har det blifvit hvitt pä åtta da-

gar j men jag år forfåkrad, at det vid en varmare
Sommar icke fkal behofva ftort mer, ån hälften af

den tiden, Pä det år hvitt nog , tvättas det val

med Tvål och (koljes up med rent fjo-vatten.

Den 7, Mart,

BESKRIFNINQ
Tä de under 'jordifka gångarna uti Bals-^

kärget eller den fa kaIläde Fläjke-^

grafuen vid RakIbf i Skåne.

Af /

HANS HENR, LIWEN,

err Archiater LiNNiEus har uti des Skåiv
{ka Refa, pag, 84 och de följande, noga

. befkrifvit denna märkvärdiga Flåfke^graf-

ven, fä til bårgets belägenhet och yttra utfeende,

lom til des inra halt och ftrater , lamt otroliga

myckenhet af nier och mindre fålifynta Petrifica-

ter
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ter. Men om de underjordifka der befintliga gan*
gars art

5 längd och ofriga belkalFenhet hade haa
ej tilfälle, at gora fig nogare kunnig 5 ån genom
andras beråttclfer.

Jag har derfore anmodat Herr Lieutenaten
Was^eRj at, få långt mojeligt år, afmata och
beftrifva defla gångar > hvilken ock derofvcrfor^

'

fattat hosfogade grundritning och Profiler.

Fig, L Tab. II. år grund-ritning på de gan^

gar, til hvilka man kan inkomma, a år ingån*

gen i grufvan, på fidan af bårget , fom i bönan
år nog låg under bårgs-klippan, famt ojämnt riu-

pande och irregulaire på alla iidor.

Vid i år en gjord afplankning med dorr, til

grafvens {lutning.

Vid ^ är Schaktet, fom ifrån dagen nyligen

blifvit nedflagit in i grafven 5 for kalk-åmnets fa

mycket vigare uphåmtande. Samma Schakt fes

ock pä Profilen, fig. 3, lit. C.

Vid /, g, åro mindre gångar, fom gå
ut ifrån den ftora på fidorna.

d Är helt trång, genom hvilken man, efter

gruf-arbetarenas utfago, kan krypa ungefärligen

150 alnar gerad i Vefter.

ej en lika befkafFad gång,fom {kalkda 30 alnar

i Veiter.

/, en annan, fom går vid pafs 20 alnar i Veft^

NordW.

g^gy defla gängar gå ånnu längre , men kunna
cj , for det uti dem motande vattnet ^ vidare af-

mätas,
^
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alle deffc gängar ftå under vatten, fl*

fom de forra^ men fkola ej hafva befynnerlig långd.

Fig. i. år en Profil efter linien &py^ fom iitvi^

far baae hvalfvens och bottnens irreguliera flkap-

nad. Ju ftorre iholighcter åro i taket pä kalk-bår*

gets gångar, defto Tlorre åro ock högarna k^k^ der
midt under 5 fom beftä af brunaktig lera oéh för-

tärd gråften.

Fig 3. år Profil, tagen genom linien mniiti
grund-ritningen.

De med linier Schatterade ftållen, utmärka
kalk-ilen, fom der, for några ar fedan, börjat bry-

tas , til fåftnings- verkens behof i Chriltian-

ftad. Hvareft grund-ritningen fer något mörkare

Ut, år bottnen af grufvan mera ncdfånkt.

Vattnet uti Räblofs Sjo, ftår nägra alnar un-
der vattnet i grufvan.

Uti gängen åro ler-lkolar, horizontele

och perpendiculere , aff, i, 2, til 6 tums bredd*

Uti grafven finnes en kåll-adcr, fom fpringer

utur fjeifva kalk-bårget 5 hvars vatten, då det år

mindre liågr, ån nu for tiden, fkal vara rått godt
och utan kalk-fmak.

Af alla omftåndigheter tyckes kunna flutas,at ^

ftårfta delen af dcfla gångar ^ år naturens egit ar*

bete.

r
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Hvit-ax'Majken*
tJpgifvetl

Af

DANIEL kOLANDERr

Orfaken til Hvit-ax^ fom finnas biand gro-"

iia fåden pa åkren, årö Infeéber, hvilkjj

UtfUga fafteii) föni borde iiåra axcn^ at d^

i fortid torkas och hvitna^ cj til linga miftning

for Landtmannen.

Uti KöilgL Vétenfkaps Academicns Handlin-

gar for Ir i/fOj har Herr Archiater Carl. Lin-^

N^us uptåkt iiiafken med des lefnads-fatt ^ fom
gor Slo^koril öchHvit-ax bland korii-fåden. Ma-
fken^föm gor hvit^äx i rågen , åf längt (kild frän

denna, och här år 1748 förft af Herr Carl Gu-^

istAF Bergström blifvitfe^d^ då inan förut trod-

de, at kold^ våtä^ in. ril gjorde hvit-axeili men
ej kminat ^ oaktad mängas moda ^ framtes i defs

lifta och råtta drågt 5 at mail rått lårt kånnä den-

ila råg-tjufveni ,ty ma{kcn, fom mail lagt i tlågoil

glas-burk, hai^^ då deil legat i iiägot råg^fträ, ut-

gått, nedkrupit i jordeil och dodt. Man har un-

der tideil lagt i glas-bUrken eller flafkan flere fty-

keri äf råg-ftråil, då haii rarifakat det éiia efter det

ändfa j men omfider gomt lig i jorden öch för-

gäts.

Vid nåftiedne Sommars Botänifke utlopp5l3lef-

vö äf Vålbemålte Herr Archiatér^ de Studerande

pånlinte^ ät vid råg-mafkeiis Utklåckning^ noga
foljä naturen ) nämligen^ fåtta råg- ftrået^ utihvil-^

ket
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ket mafkcii var^ i jord, i någon kruka, £imt ej ut-

taga honom i fortid.

Jag upfokte
3

dylika rag-ftran och fattc dem
hvar för lig i jord i Itora glas^flafkor. Efter nå-

gra dagar utkom en maflc i hvilken gick litet om^
kring i flalkan, gjomde fig fedan i jorden* Sex
dagar dereftcr framkom den andra och gjorde £bm
den förra. Jag var dä nyfiken, at fe den förra i

Puppan^ men fant honom, emot formodan, dod i

jorden. Ändteligen framkom den tredje^ dä jag

upfokte den andra i flafkan, hvilken åfven var fjuk

och hopfallen^ at jag ej gjorde mig hopp om des

utklåckning. Jag tog dä et grönt råg*ltrå, fom
begynt ur holken upfkjuta axet, fatte det i jord i

glasflafkan,och fläppte den fill utkomna mafken pa
axet , han begy^te nedktypä emellan fträet och
holcken, och gick mot forllä leden, hvareffc hart

atbct fträet , kom iedan ut, dä jäg äter flåpptc ho-*

nom pä et annat gtont råg-ftrå, uti hvilket han
nedkröp pä lika fått^ men återkom efter et par
dagar och gömde fig ftraxt i jorden.

Efter hägra dagar lag Puppan pä jorden i fla-

fkan och lefde. Ater en månad derefter framkom
Fjårillen i fin råtta drågt^ juft dä rågen var mo-
gen. Det var en Natt-fjåril^ fom hvilar om da-*

garna, öch fiyger om nåttcrnä*

Mårafdrager jag följande flut •

t. Af hvit*ax-ma{ken endaft Icfver af faften i

räg-^ftfän, och ej förvandlas til Docka i, forrån hän
fugit ft mycken våtfka^ fom honom til defsmog'*

nad nödig år.
'

2* At hvit-ax-maflken kryper i Öera räg-fträn t

hvädan fes orfakcn, at man under tiden finner fä

öiän-
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mänga hvit-axi men fållan mäfk i ftrin, emedan deft

dä flyttat fig i er annat lig-ftrå^ fedan han på dei:

förra fortärt faften^ den gor altfå fä ilor^ om icke
ftorre fkada på rågen ^ ån något af de Infeétcr,-

hvilka Herr Reaumur (a) och Herr Cammar-
Herren De GEER5^(b) feefkrifvit, då de til ftort

antal forokt fig* Ar ijfo har denne mafl: påfom*
liga ftållen i Dalarna forokt fig til fådan mycken-*
het ^ at de aldeles fordårfvat råg-fåden. I Husby
Socken plågar han vara lå allmän ^ at hvart bani
kan både beikrifva malken och des fått^ at krypa
Ur det ena räg-liråct i et annat»

3 . At hvit-ax-maöcen akid nedkryper vid axet
emellan ftrået och holckén famt går ej längre ån
til forlta led ^ hvarell han oftaft afbiter ftrået och.

utkryper: man fer derfore ej något ftrå vara åtic

under forfta leden frän axet.

4, At hvit-ax-iiiaikeil ej låiige tål fria luften,

eöer Sol-fträkrnå^ utan mäfte goma fig i jordett

och do^ när gröna råg-ftrån fattas* Är altfå gag-*

neligt, at bruka trades-åkrar öeh ombyta fåd fråii

råg til korli m. m, hvareft deffe mafkar til ftorre.

delen förgås: ty formödeligen lägger räg-fjårilctl

få vål foni andra Infeöier^ fina ägg på de ftållen,

hvareft de nyfs utklåkte ungar ma fä fin föda, fol-^

jäkteligen på eller omkring råg-åkrarna* Åt
uerfore farligt 5 at antingen ia råg z gånger ä rad

på fiimma åker , eller råg nara intil äkrcn^ fonl för-

ta gåiigen varit fadd rned rå^.

I Dalarira, hvareft de pa fleré ftålléil, få råg

Z gånger å rad på én och faniiliä åker 5 åro delfö

rha-

(å) Metn. dies infetSes .TTorti. Mém, 12, pag. 488-

(b/Kongl.Vetenfl^ Acad, Handl. 1746» i^S*47'^ ^»f*



175^- Januan Febr. Mart

mafkar til ftorfta antal och iipåta undertideti ra*

gen, fåfom 1750 i förberörde Husby Socken och
byarne Bärgs-^gärdétjÖfvermöra^ Yttérmoram.m.
Dereiilöt åro de fa pä andrä ftällerl, hvarcft åkren

ligger i trade och fåden hvar gäng omfas från räg

til korn, liafra, Man tviflar ej ^ at de åimu

fkulle forminlkas ^ om en hushållare ^ forft oni,

Somniareil, uprykte få många hvit-ax, fom han

funne ibland fm råg, då maCkeil ej hint flytta fig,

utail lägo i forfta eller andra ftrået, at han fedan,

hvarken kunde gora mer fkäda eller forbytäs til

Fjäril och alrtra af lig hundrade tals^ Detta kUii^

de fä mycket lättare (ke^ fotn man märkt ^ ät dc

måfte hvit^äx finnas vid kanteil af åkren.

FjARIL^SKRÅPUKENUx i^ fSttcf, år bär 4

fkidande, af en tums låiigd, tjock föM en dtif-

penna ^ af gron^blek farg
,

längs åt ryggen ligga

två^ lika långt ifrån hvarandra, roda band. Öek
kropp beftär af li ledér, af hvilka de tre foritc

årö fotfeddé med fex höfn-like fötter, fpitfige

och bleke til fårgen, 4. och f. leden årö utan fot-

ter j 85 hafvä tilhöpa 8hinnagtige fötter :

den lö och it titan fötter; men tvä hinnlika fot-

ter^ under ytterftä andan. HufVudet år honir
äktigt och lamdädt, ofVanpå hjårt-likf, på fidör*

iia cn eller annan mork flåck: luft-hålen utmärkas

på fidötna äf en mork prick for hvardéraj under
buken år mafken äldélcs groil^

Puppan eller DÄCKAN ix äf vanlig fkäp-

nädj liten, i forftone gron-blek^ fedan brän-guL
*PJARILLÉN ftitief af mork-rod och afk-

fårg j öfvänpå bråftet tipftigä likfom två börftär^^

tvé-klyfdej frampå magens rygg årö fre mindre

toffar
^

tre-^vinklige. De ofte fingärs b#ttén {b
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fis) år takt af brSftets mork-brunahar, under hvit*

ka på bagge fidor år en af hår hopfatttand. Ifrån

andra toffen ofverbroftet, går långs midt efter

ryggen 5 likfom et aik-fårgatband^ i fpitfen tvc-

klyft^nied vände fpitfar mot vingarncs yttra brådd

j

pa bagge fidor om det förra år et helt och fmalarc

band 5 hvars fpits motfåttes de förra fpitlar. Un-
der defla band år et ftort mork-rodt falt med vå-

gade kanter, uti hvilkets undre brådd utmårkes
cn dunkel och hjärtlik figur, med en gulaktig

flåck i medelpunden til fkapnad af ct latinfkt A

,

fedan år et vidftråkt ftycke af aflc-fårg, fom litet

ftoter på rodt : hår under år tvårs ofver vingarna

ct fmalt och rod-brunt baiid , med tandig kant

,

fom flviftar af a(k-färg och fvart. Undre vingar-*

ne åro grå och ftota påbran-gult: fpitfen om*
gifves af cn ljus-gul brådd : på benen åro taggar ?

totternc omfa med gult och afk-fårg- Kgn håa-^

da, at Fjårilcn på latin torde fa kallas

PHALMNA
^

Jeticnrnts
^

/jpirilmi^is^ fafcicu^

tata*^ alis depreffis grifeo fufctsi Jtriati$\ A Latim
infcriptis.

IHw 7. Martii*

EESKRIFNING,
På

KARBORR-FIARILEN,
Upfätt och inlemnad

Af

GARL FREDRIK RENSTRÖM.
M 'iCriUM LiT^isjÉi ffort. Cliff. 3pi. Flora Si),

/f 651. Failantii ^£la Parifina I718* pag- 197*

figtZO.Bauhim Pin» i^^. Kal-
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Kallas ällmåht i Sverige Karböfrar. i?å Apö-

thekcn Bafdaria*

Håraf finnas tvårine Varieteter allmånné i Svc«

rigej eii, lom vaxei" i mylla och lerblandad jord,

kii\Us Bardam ^
Lappa Major-, en annan, iomva-

Xer vid bårgs-rotter öch i fand-blandad jord, lamt

har et nåt oh^er blommorna, k%\\^^ Perfonata^Laf^

fa Montarta,.

Denne Karborr-bufkert år ert ibland de jåx*

ter i fom til foda for Infeder ej vant anmärkt |

hvarfore jag tidigt och ofta på honom anftaldttor-*

fåk, i tanka , at på den famma finna nya oph obe-

Ikrefna Yrfånj hvilket dock ej lyckats forr an i

Julii minad ar 1750^ då jag blef Värfé et flågs t jaa

rillar flyga omkring denna Kärborr-btiften oeti

undertiden låtta fig på defs blomfter» Defle vo^

ro ganfka rådde och fnåUe til at Ayp^J^"^*"'

*

at en bland hundrade med moda kunde fångas. Vid

underfokningen fans, at delle Fjånlär j af mgen

hittils voro befkrefnc, f6r hvilken orfak jag bief

angelägen, at utfpana deras belkafFehhet oeh hus-

hållning.

Efter de hvär afton flogo örhkrin^ défla bu*

Ikar, iå flot jäg, at de der hade firi fodelfe-örti

men fokte fåfängt efter agg i bloöimah^ ftjelkcn

och på bladen , tils jag Uti Oftöbris nianad fämtnå

år, då Karborren gifver frort, fant.foljahdé; At
i ftållct Karborreri hah^cr fina fi*ori ftåendé på an-

da, loå, tilat, hår de mognas , blåfa omkrihg
til fåniiigs j få funnes dé i fådana borrar, fomhåm-
de Fjäril til bo titvaldt, klas-tais famrhanhåitgan-

de j ^ , 4, f, 6, underftundom öch alla i cn Iclafe

dcremellari fmåduhdch agnar, formödeligcn tä',

gnc af blomman^ voro ftoppade j fåfom moflan c-
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mellan våggaraa i en Trabyggning, når ftockarne

ej fluta nått. Når jag opnade defle fro-klafar >
funnos i livar och en fmå mafkar 5 hvilka hade pä
detta fåttet itafFat lig herberge til vintcren. j

Jag fokte orfaken^ hvarfore defle fron vorJ
pa fådant fått fammangrodde^ och mifstånkte dy'j

likt hår Ike med fron 5 fom vid Somn-njupon pa

Tornc-och Gall-åplen på Ekc-bulkar , flvcr med
bladan.

Jag markte en tid efter, når jag opnade delfa

klafar, at mafken låg i en hvitaktig hård hinna,

fom gick tvårt igenom fron > berörde hinna var

altfå orfaken til fröns fammanhang , emedan {om^
lige fron ftodo likfom faftlimade vid famma hin-

na. Men*jag fåg ock andra fron, fom ej rörde vid

hinnan och voro likväl lins emellan hopfåftadej

var fåledes ej hinnan orfaken til deras fammani
hang. I

Når defle fron åtfkildes
, fyntes på hvarderJ

fidan om fröet en mork och rund flack, hvilkcJ
blef alt mindre, fom fron voro atlagfnare fråq

maflv:-boet, tils flåckarne knapt kunde fynas.Nåp
jag med en knapp-nålborade i doffc flåckar,fåg jag

at de voro ma(k-hål, fom voro fyllde med mafk^
tråck och mjöl, hvilket, då det hårdnat, fam-
manholt fron, fåfom det varit lim eller bruk.

Hår vid fag jag, at fedan mafken år utklåkt i

blomman , nedkryper han emellan fron och inkry-

per på fidan af nåfl:a fro, trånger fig fedan til den

ena ändan at fröet , och begynner der fortåra mal-

len eller kårnan, och upfyller med fit mjöl och

tråck det uttömda rummet > fåledes går han ge-

nom hela froet^och fåfojt hanåter,upfyller det, få
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Ät frofkäletfedanfomtilforene år fullt. Derpåutkry-

per han igenom famma hål fom han ingick, hvil-

kct häl han dä igenftoppar, och kryper i nåfta fro^

ftoppar alt efter lig, at bagge fron, likfom de vo-

ro igenomiiaglade, hänga tiliamman, Pä det fättet

gar maifcen genom fron och hopfåftcr" dem, at de

nå likfom hop-limade : når de ätfkiljas, blir man
håftan ingen ting varfe, emedan hans gäng genom
{kalet på fron år gänfka fin, hålll der han forfta

gängen inkrupit i fröet , dä han varit ganlka liteii

Qch fmaU hålen blifva fedan alt ftorrc fom ma-
fkcn växer til: mjölet och träcken äro ock lika

jfårgade fom fron.

När arbetande mafken af tiden päminnes til

omtanka for vinter-låger, uphorer detta fåttet åt

lijiea reöafammanlima froni ehuruväl ftorre delen

I de ma{k-rika blommorna fyffelfåttas all fin arbets

tid af vmterbyggnaden, Däutgråfver maikenpa
förra fättet, några näft kringftålda fron, och gor

fröns inre fidor eller dem fom ftä emot hvaran-
dra, et-ftort hål, uti hvilket han kan ftälla hdaa.

eller någon anda af 'fit boj dä fålcdcs hvart fro,

efter ofra delen år vidare ^ tillika tjenar til vägg
och tak.

Haii upfyller, der ymnig tilgång är på ämne,
alla fro-fkalen, och lemnar i annat fiU en eller fle-

re tomma , dock at deras hål pä fidorne , fä väl

fom de andre hälen väl igenmuras.

Innom denna fröns omkrets fpinner och hop-
väfverhanen aflång, ganfta tåt våf, litet llorre

an kroppen, fom ligger tvårs igenom fron. Sil-

kethvaraf den.fammcär gjord, när det forft kom-/
*ier ur mafkens kropp, är dä i fig fjelf limaktigt,

E 3 oclt
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oeh fafter fig genom des egen limaktighet, famt
blir gktt och hårdt, når det torkar; hvilket fe-"

nare fker ganfka häftigt.

Defle våpg-fkalens utgråhiing tycks gora dub^
belt gagn 5 forft, at mafken under arbets tiden der-^

affär fin foda, fedan, om några foglar, fom Stig-^

litfor C^) eller flere, ville iipåta fron^ få fkuUe hans

bygning rubbas j men toma fkalen låta de val blif^

Ya orörda,

Tdma fkalcns ftoppning tyks icke eller vara

fafång^ hålft fom borrarne om hofte-tiden meren-
dels affalla, då vatten fnart kunde draga fig in ge-

nom fkalen och fedan genom våfven^ hvarafinne-

liggande malken flvulle må illa.

Mafk-kamrarnes ordning fins emellan lårde 5

med hvad forfigtighet dcfle fmå Fjårillar lågga fi-

na agg i berörda blommor 5 at imellan hvart och
ct år få ftort rum 5 foni mafken til fin byggning
tarfvar, och icke i en enda blomma flere agg til^

liQpa, utan alla fårfkilde,

Håraf kan man draga följande llutfatfer

:

|, At ingen hona lägger mer ån et ågg påftål-

Ict.

z. At hon kanfkiljade agg-rika blomftren ifrån

de andra 5 ty annars kunde antingen en hona tva

gånger) eller och tvånne honor, dert ena forft^

<len andi^a fedan
,
lågga fina ågg i en och famma

,

hyaraf ordningen fkulle rubbas 5 men at ej fä fker

vifar forhrenheten 5 fårdeles på de ftorre bufkar,

hvareft jag råknadt 600 drågtiga blommor. Om
man

J*P^§«6l» Tab. 64. Svecis Sts^litfa*
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man nu allenaft råki^r tvannemafkar i hvar blom-
maj faft ån i dc flåit^ år dubbelt få ma^ga, blit

likväl på cn bufke izoo mafk-bon och alla i fin

ordning. Denne ordning gor, at aggen fvårli-^

gen llä at igenfinnas j ty de fynas icke. Huru år

då raojeligt for defla Fjärill;ar5 at ficilja de ågg-^

rika blomftrcn ifrån de andra? gor icke deras go*
da lukt det?

3. A t aggen mlfte låggas i karn-rika blornrnor,

em mafken Ikal kunna bli vid lif3 ty han har inga

fötter, utan allepaft fex fmå taggar på de tre fram-
fta lederna under buken 5 rned hvilka han, nåft

ledcrnes tilhjelp , kan draga fig genom fron.

i 4. At den fpåda maflcen nedtränger fig emellan

fron på det Hållet han utklåkts.

f. A t de, fåfom andx^e yr-fån , utkläckas af

Sol-hettan 3 derfore är på debu{kar5 lom Ikylas

for nordan-vader och ftå emot funnan ,
långt flere

ma(kar ån pä de andra,

6. At maftarnc endaft lefva af kärnan i Kar-^
borr-fronj mån icke derfore deffe hafver famma
purgerande kraft i Medicin, föm Ijelfva fron?

7. At de fjelfve bygga på et forfigtigt och
konftigt fått fina vinter-bon j då deras mjöl och
tråckgora det famma,fom naglar genom flera lloc-

kar til fröns fammanhang.

8. At en Allmagts Lag , fom ogonfkenli-

gen vid deffa haHd-fot^och värn-lofa mafkars råd-

ning lyfer, kan röra en åftådare til helig vördnad
for defs Hiftare.

E 4 Äg^
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Äggen låggas och utkläckas i Julii manad, f|

fiiart Karborr-blommome opnadt lig ^ fedan byg-^

gas vinter-boen til midti Augufti manad , da de
inlägga fig, ligga til hålttcn af April aret derpä,

då de förvandlas til Lindingar ( Pupp^), ligg^

Icdcs 24f dygn eller
^^f

veckor utan mat, och u^

tan at af^eller tiltaga. Sä fiiart lindrigt väder oni

vinteren infaller, rora de fig3 och om de i ftar-

kaftc kold uttagas och låggas pa bara handen be-

gyjpina de ftraxt at rora fig.

Ombytningen til Lindingar fker hos deffa, fa

mycket jag med blotta ögonen kunnat märka
5 pä

följande fått

:

Når dc4i tiden år kommen , på hvilken natu-

ren forelagt mafken, at ej längre blifva i fin barn-

dom, utan tråd^ in i ungdomen 5 fä forändras han
hvarken til längd eller vidd 5 men fä märkeligen

innorn några timmars tid til utfeende och påkläda

ping, at han fedan tycks vara et annat djur.

Emot forvandlings-tiden 5 fedan maO^Gn et par

dygn förut legat med inbogdt hufvudhelt orörlig,

hyilket tyckes (kc for den orfaken, at huden af

ryggen må utfpånnas och fåledes lättare remna
och fprieka 3 börjar hufvud-fkalet , fom forr va-

rit Ijus^brunt, at mc5rkna mer och mer, famt dc

tre främfte lederne, tillika med de dcrvid under-
fittande fex fmä taggar, dragas tilfmiman i enli-

ten hylfa, fom efter hand guhiar och forvisrnar5til

des den tilkommandeFiårillcnshufvud,6gon,horn5
tunga, fötter och vingar, fom alle åro redan iiv

om maflvcns hud
, fåttftädgas, hvilket Iker genom

^dunftningcn af de 6f^eriiodigavå{korne,fom äro

i
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i kroppen s dä iriicdlertid fjelfva lindan eller be-^

täckningen torkas och blir faflare.

Når naturen fäledes ait i ordning ftålt, fpric'*

ker mafk-huden vid hufvudetjdå ofvannämde ikal,

leder och taggar mäftc gifVa fig undan och af-

falla 3 hvilket ock altid finnes ligga vid botten

inom malk-boet,

Då numafken pä ofvanbefkrefne fått undergått

fin andra förvandling ^ år han med en ny, tät och
glatt hinna eller linda ofver rygg, hufvud och he-

la undre lifvet ofverdragen, fom i forilone årblek-^

guU nien efter 14 dagar ljus-brun, och ju närma-
re det lider til förvandlingen, ju mera mörknar den
famma,

Denne lindanär til längden olik mänga andras^

ty i ftållet at ving- täckningen pä andra Lindingar

cj gär längre än hogft ofver htlftcn af deras längd^

fl räcker den pä delTa ytteril neder tililjertcn och
liknar en Fruentimmers Mantille med hufva, med
den ätfkillnad , at hufvan här gär ofver hela huf-

vudet, och är vid Mantillen fammanhängande
och i et ftycke.

Sedan han under denna förvandling , fäfom
Linding, äter falradt igo dygn och få länge legat,

til des han helt och hallen är biefven i lit mandoms
ftänd forfitt, blir han vid flutet afJunii eller början

afJulii manad angelägen ut komma ut, böjer derfo-

re hufvudct med nägon del af kroppen af och an,

til des lindan fpricker pa ryggen, dä han forft bju--

der til at fä fram hufvudet genom denna opning

,

och när det ärnäts, möter honom den hvita hin^

nan, fom lammanfåfter fronoch urgor fjelfvaboet,

hvilket han opnar 5 til defs- han rakar lido-hålet

E r . el-
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eller utgången j dä han tränger fig dit och arbe*
tar at fa ut hufvudct och fedan itjerten och fot-

tren^ fom går nog fvärt^ men nar det åndteligen

fkedt, få fpånner han vidare med fottren och flår

Up och ned med itjerten emot fjelfva boet , at

dermed kunna utdraga de långa vingarnajfom gå yt-
terft neder til botten innom lindan , och der lig-

fa
likfom tvefaldes , eller kroka fig fäfom i en

ake. Åndteligen, fedan Fjårillen pä detta fåttet

hunnit genom-krypa fron och arbeta fig ut, år

han i forftone fuktig och fpådtil alla lemmar^men
etter en timmas tid , då han fått ftadgas och ut-

jftråcka vingarna famt iHllaalt i behörig ordning,

år han Ih axt färdig at flyga. Dercftcr begymier
han parasj Honan bfir angelägen at lågga fina agg
pådcftållen, hvare fl; barnen båft trifvas^ fedan

halfva Auguåi månad är förbi, undergå foräldrarne

fit ode : varande altfä deras lefnads tid, läfom Fjå-*

rillar, vid pafs fju veckor, hvilka de til ftorre de-

Jen använda For fina Efterkommande,

Således blir befkrifningcn följande :

MASKEN (Larva) hvit, ganfka litet eller fnart

fagt, intet hårig 3 lång fom en liten fluga, befl:år,

förutan hufvud och flijerten, af ellofva leder, ibland

hvilka de 3 frårafl:e hafva på hvardera fidan inun-*

der likfom tre fmå taggar i ft;ållet for fötter, med
hvilka han, nåfl: ledernas tilhjelp, kan draga fig

up och peder genom fron. Hufvudct år ljusbrunt.

LINDINGEN^ fPup^pa) lång och vid fom et

medelmåttigt Karborr- fro, Ijusbrun, flat, undan*

tagande någre fina uphogningar eller ränder, fåfom

en långs-åt ifrån Iiufvudet til ftjerten rak, ^och

ime pahvardcrafidaij om nyfsiaågidc, i krokgåen-
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utvifandos den förre hornens och vingarnes, och
de fex fenare fottrens låge och lamman-llutning,

Påofra lifvet, forn måft år bart
^ lyncs efter ma^

{kens förra lo leder nu allenaft 75 de ofrige utgör
Rygg-hinnanjfom med hufvudoch under-Ufstäck-,

ningen liknar en Mantille med hufva, med den
ItftUlnad allenaft^ at hufvan täcker hela hufvudet,

och år vid Mantillen, hvars fnibbar gå ytterftne-t

der til ftjerten^ fammanhångande och i et ftycke,

Vid hufvudet fitterpå hvardera fidw en liten run4
Icnol, likfom ögon,

FIÄRILLENS (Phalena) kropps långd^
forn en ftugu-flugas s men något fmalar^,

Hufvudet och Ry^en hvit-gul^^

Ögonen Svart-brune.

Tungan^ hoprullad, forn en lasi-fjåder, hvitaktig,

Hornen borft-hke, rnork-grä, något kårtarcan
troppen.

Brojiet och Buken aflv-fårgade, på mörkt fto*

tände.

Öfre vingarne framtil afk-grå, baktil rodaktige,

ifprångdc med frnå niorka ränder och en liten fv art

rund flåck på hvardera \ men Hannarnas vingar
åro Tegel -färgade , och hafva tvånne dylika fläc^

kar på hvar vinge.

Undre-vingarne fvarta^ alla ifrån ryggen til och
i kanten likfona tått-hårige, eller med fmå karta

franfar utlirade, ochunderft pårl-fårgade, fillnäf

got mörkare 5 med en liten ljus fläck vid bafin

eller i kanten af vingen.

Fcttren til fårgen like med hufvudet 5 hvaraf
bak-fottren 5 fom åro nog längre ån de 4 framfot--

tren, hafva på mellan-leden eller midt på benet
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bakat, fmå har eller franfar, fåfom på vingarne, fkå

något kårtarc.

Denne fåledes af mig nyfundne Fjarillen, kom-
mer at inforas i Herr Archiater Linn^j Monftcr-

rullor på de Svcnfka Yrfän i des Faun. Svec, under
följande ordning och namn, nämligen:

PHALJENA fcticornis^ fpirilingvis y alis ifi-

enmhentihus^l fuperiorihus Cinereo-grifeis ^ pun6loatYO*y

Inferioribus atris^ omnibus margine pojiicö mteriGre\

barbatis.

Den 7. Mart,

Gräshoppors nytta til fåda hos Arabernf^

Anmärkt och upgifven

Af

FREDRIK HASSELQUIST.

Om GRÄSHOPPOR i vår tid åtss^ af nägrå.

f$lkjJJag i ÖJIerlanden'? var en fråga, fom
någrc af våre vittralle Theologer, vid min

afrefa från Sverige, anmodade mig at underfoka
under mina refor i deffc orter , at derigcnom Ikaf-^

fa i}ågot ljus i den ibland dem omtviilade faken
,

angående Johannis Doparens foda i odemarken.
Detta har gifvit mig anledning, at hårom famla

alla dc efterråttelfer jag kunnat upfpana, hvilka

jag nu har den åran, at ofverlemna.

Jag har frågat Franker, fom långe varit i Le-
vanten, om de fedt eller hort talas om, det gräs-

hoppor hår åtas ? de hafva alla fvarat mig, ja 5 och
dc pålitcligafle , af hvilka jag fått fvar, åro de,

fom varit i Syrien och Egypten, fäfom de orter

fom åro de beqvåmligafteat hårom fä underrättel-

fe, få vida fjelfva x^rabien for Franker år otil-

gangelig. Jag
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Jag har tilfpordt Chrifina af landets invånare,

Armenianer, Greker 5 Copter och Syrier, fom
i lands-orten varit födde och fom mycket rcft i

Syrien ,
omkring roda hafvet och i Egypten, om

de visfte, at Gräshoppor åtas afArabcrne r alle haf-

va fvarat mig, at de dels fcdt dem åtas, dels hört

i allmänhet omtalas^at dc voro en brukelig foda i

Arabien : 4^ tilforliteligafte jag hår kan anföra
,

åro de Greker, med hvika jag talt,fomreft til bår-

get Sinai, derGrekiika Kyrkan har et namnkim-
nigt kloiler. De refa och villas der ej ibland an-

dra ån Araber, ty kunna dc ha godt tilfålle at få

veta deras hushållning.

Jag råkade omfider en perfon, fom hårom gaf
mig ftorre uplyfning och Itarkare förfåkran ån al-

la de andra. En Schck vid namn Mahmed
Phlaton(^) med hvilken jag hade bekantfkap

i Cairo en af de qvickafte och fkickeligafte der

fans bland deras lårde , fom i 6 års tid viftats i

Mecca , år den^ fom meddelat mig den famma.
I nårvaro af Herr LeGrand forfta Ftanfka

Drogmani Cairo, och Hert Fourmont, Bro-
der-lon af de lårde brodernc Fourmonts i Paris ,

hvilken från Kongl. Franflka Bibliotheket var

fkickad til Cairo, at ofva fig i Arabitka fpräket,

frågade jag bemålte Schek Phlaton, om han
hade kunfkap om man i Arabien brukade Gräshop-

for til foda'? hvarpå han iemnade ofs til fvar: ati

Mecca, fom måfte taga fin måfta Spannemål fran

Egy^

{'i^) Det år brukeligt bland Araberne i Cair©, fom idka lärdom,

at ge dem affina med-broder, fom urfkilja fig från de andre i deras

art af vittcrlek, namn af någon gammal Philofoph hvilket fått

äfven Societas Nat, Cur, i Tyfkland för nlgra år fcdau begyntc

at hedra de lårde^ fom genom några befynnerliga ron §jört %
namnkunnige.
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Egypten 5 år under tiden itor hungers- nod ^ da
jmifsvåxt är i detta land^ fom år des korn-bodj eller

hår förrådet af någon annan händelfe blir ute. Pol-»

ket få hår^ fom krin^ hela verlden vid dylika fvå-

ta tilfållen^ tänka pa at uppehålla lifvet^ faft det

ock fkal fke nied ovanlig fpis. Gräshoppor fä då
åfveil rum i deras af noden inrättade Spis-kamma-
re. De famla dä deffa kräk til en anfenlig inyc-^

kenhet, de torka dem ftarkt i Solen 5 mala dem
på fiiia hand*qvarnar til mjol^ eller ftöta dem i

Steil-mortare til fint pulver. Detta mjöl blandl

de med vatten til en deg, och gora deraf fina bru-^

keliga tunna kakor, dem de grådda , på fammå
fått^ fom fit vanliga bröd, på en järn-häll ^ den
de gora het 5 och detta tjenar då til liffens uppe-
hälle ^ i brill af något tjenligare.

Vidare frågade jag^ om icke Gråshopppor, u-

tom detta nodfall5haordenteiigen något rum ibland

Arabernes fpis? ]oy fvarade mig min Schek^ det

år intet ovanligt, at fe dem utom den tid, dalandet

plågas af hunger, åtadefla djmr De koka dem
då forft en god ftund i vatten, ftufva dem ledan

medfmor, och gora på detta fättct af Gräshop*
por en art Fricasfé^ fom juftickc år af obehagelig

fmak, efter hans berättelfe, fom fjelf ätit deraf.

Ändteligen här jag ock fjelf en gång haft

tilfälle, at vara åfyna vittne dertil , at Gräshoppor
kunna åtag. När jag i denne Sommar^ refte til-*

baka från Tiberias haf^ til Nazareth genom Ga-
liléen, rcfl:e jag in i et Arabifkt läger vid bårget,

der CHRISTUS hålHt fin Predikan om Salig-

heterna > medan jag der hvilade , flint jäg juli

tjenligc-j efter jag låg en myckenhet Gräshop-
por omkring Tålteii, at fråga Araberne , om den*,

na ohyra ^ fom allmänt fades^ af dera användes til

föda?
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foia? til foda, fvarademig en Arab, åro dc vålcj

i dageligt bruk hos ofs^ och få långe vi hafve mjollc

och brod, få åtc vi val icke Gräshoppor,^ dockj

fot han fort 5 kunna dc åtas, och har både jag och
Far for mig, flere gängor tagit dem tillifs , dåvi
under län^a refor ej haft annat at tilgä.^ Han til*

fade derpå en hop Poikar attaga faft fä många de
kunde få, få ville han låta mig fe huru de at dem
åtas. Så fnart han då fick en famling, brot han af

dem vingarna, benen nedan for låren, och antcn-

nerne, dei-på lade han dem på glöden at bräckas ,

få hctafom de togos af glöden flog han öfverdem,
uti et litet jårn-tat, fmor, fom af Solens hetta

var flytande , och dermed (atte min Arab fig ned
och gjorde en måltid af fina Gi-åshoppor, af hvil-

ka han val tog til lifs några tjog
, doppade hvar

och en val i Smor innan han fatte den til munnen;
underlåt ej eller at bjuda fina gåfter, mig och en

Jefuit, af fin rått, men, ofåkra om påfolgden,

vågade vi ej at taga en få ovanlig fpis-

Når vi hafve tilråckelig tid, fade Araben, och
vilje gora ofs moda, at forvålla dem i vatten, och
fcdan fteka dem i fmor , kunne vi dcraf gora en
ffiiakeligare rått.

Nu vil man veta, af hvadflag defle Arabernes
atcliga Gräshoppor åro ? om de åro åf famiiia art

fom våra Europeiflca ? hvartil 1varas, at de fom
finnas i Arabien, efter min omtalte Scheks be*
råttclfe, åro af famma art, fom deEgyptifka, de i

Egypten äf famma flag, fom i Pal^eftina och Sy-
rien, at alla defla hora til Genus GRTLLI^ Linn.

iV. 170, at bland dem finnas alla våra Euro-
pseifka Species, och förutan dem åtflcillige hos ofs

obekante, hvllka jag älla famlat och bcfkrifvit.

Dc åtas alla af Araberna , utaa val.

# # # # # # jPJf*«^ ^
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jåmvål dcruti (a) atfkilliga verktyg befkrcfnc^hvar

med de kunna forråttas. Och emedan det uti all-

männa Icfvernet ofta forefaller , at eh bchofver i

det nogafte veta 5 huru mycket den ena orten lig-

ger högre eller lågre ån den andra 5 men mången
cj torde hafva tilråckclig kundfkap 5 hvad vid få-

dana förrättningar bor i akt tagas^ mycket mindre
veta grunderna dertil^ få lårer ej vara onyttigt,

at, jämte beråttelfen, huru fåttet at anftälla af-

vågningar tid efter annan blifvit förbättrat, nå*

got dcrom anföra.

Så långe Jordens yta holts for en platt fkifva,

fom ej hade någon annan bogning , ån den, fom
fororfakas af bårg , backar och dylika fmå ojämn-
heter, och få långe Tyngdens lagar jåmvål ånnu
voro obekante 5 var ej vmderligt , om hafvets

famt i gemen alla flytande kroppars ofre brynen,
troddes ligga uti planer, fom fins imellan voro al-

deles paraliela. Då kunde ej eller annars vara,

ån at alla linicr, fom ftodo vinkel-rått emot Jor-

dens eller vattnens brynen, fammaiedes alla lod

och tyngder, fomhångde ledigt uti fria luften,

fäfom ock alla fallande kroppars dire£lions linier,

hollos fore vara fuUfcomligen paraliela fins emel-

lan, ofver hela jorden.

At då gora en afvågning, var intet annat, ån

at utforfka, huru mycket en ort, eller hvad ting

det vara må, e. g. en infjo, ftod ofver en annan

antagen horizontal plan, fåfom hafvet eller en an-

nan

(a) Hand!, för Jan. Fcb, Mart. 1742 , famt for Jul; Aug.

Stp. I743o och fér J^n, Fcb. Mart, 1750^
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nan fjo, favartil vattnet ifrån den förra borde le-

das.

Detta kunde i ftod af förenämnde grund^

fatfcr, utrönas på tvåggehanda fått. Forfl, eme-
dan vattnets och andra våtfkors ofre brynen to*

gos for fullkomligen horizontela planer ^ och al*

la ting^ fom lågo i en linia med famma planer ^

hollos fore vara i vatten-pafs med hvarandra^ fä

at vattnet derpå hvarkcrt kunde rinna fram eller

tilbakai få kunde man innefluta vatten uti dertil

tjcnliga kåril^ och fyfta ifrån den ena orten til

den andra 5
antingen efter fjelfva vattnets bryne^

eller efter kärilets bräddar ^ fom då borde vara

jåmngående med vattu-brynct^ eller ock igcnötn

Dioptrar, fom borde fåftas på båda andarna af kå-

rilet 5 lika högt ifrån vattnet. Med detta kårils

flyttning^ et ftycke i fonder, kunde man vinna

fä Hor hogd hvarje gång, fom vattu*brynets lod-»

råtta hogdofver jorden, om man gick upforc hog-i'

denj men ofta mer, om män ftcg utfore^ och
hade låtit uprefa lodråtta ftånger eller marken, til

hvilka man fyftade. Et fädant Afvågnings-In-
ftrument tyckes vara det enfaldigafte, och fom
aldraforft; kan hafva blifvit påfunnit, af hvilket
federmera alla måft brukelige fma Afvågning^i-

Indrumenter fått namn af vattu-pafs, faltån in-

tet vatten uti en del af dem plågar brukas^ Der-
af fägas ock gemenligen alla norizontela planer,

fom ej luta eliér åro afhålde åt någondera fida%
ftå uti vatten*pafs/

Det andra Afvågmngs fåttet grundar fig der

på, at hängande lod ftyras vinkel- rått emot hori-

sontens plan. En linia ^ fom g6r rått vinkel med
F2
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ct fådant lod, niåftc derfdre ligga uti fammaplan^
eller åtminftone vara parallele dermed^ Detta
hafver man pa åtfkilligt fått vetat bctjena fig af

til Afvågningar. De hos Handtvcrkare måftbru-^

kelige vattu-pafs ftodja lig hår på. De gamla
Romares Libra aquaria tyckes hafva varit gjord
nåftan fom ct kors 5 i det en lineal gick igenom
och vinkel-rkt emot en annan längre och tyngre,

fom hängde på en ögla. Når då detta Inilrument
Mngdc ledigt och ftod ftilla, fytrade man efter

4den horizontala linealens kant, til at fe 5 hvilkaaf
de kringliggande traéter vore högre eller lågre^ ån
denplatfcn, hvarcft obfervationen ikedde. Med
upråttade lodråtta marken på långt håll y til hvil-

ka en fyftade , och fom troddes vara aldeles pa-

rallele med Inftrumentcts lodråtta del, kunde lån-

ga afvågningar Ike på lika fått fom med det

förra.

ViTRUvius, fomallenafl: nåmncr detta verk-

tyg, famt en få kallad Dioptra (b), befkrifver

pä famma Itålle , et annat , 1 åfom påliteligare at

bruka til famma åndamål, hvilkethan kallar Cho-
robatcs. Et zo fots långt Paralklipipedum^ (om
dock, for mera låtthet ikul, ej var alt igenom
folid 5 hade pa ena fidan några linicr dragne

vinkelrätt emot kanten, hvardera forfedd med
lit vidhängande lod. Detta underbygdes på ena

andan, til des loden helt noga trånade in med
lavar fin linia , då en kunde måta , huru mycket
marken yar lågre vid den ena åndan af Inftrumen-^

tet 5 ån vid den andra. Til yttermera vifTo var

på ofre bottnen en rånna, fom fyIdes med vat-

ten:

(b^ Axfiluteaup, UK VIII, Op, Vi.
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ten: når då vattnet ftod jamt med bråddama af

rånnan, man at rinna ofver åt någon fida^ kunde
cn vara fåker, at Inftrumentet ilod i vattu-pafs^

Hår medmåfte de Romare hjelpa fig, at afmåta

allcnaft 20 fots långd i fånder 5 hvilket väl gjorde

förrättningen modofam ^ når långa Itycken 5 af en
eller flera mil, borde afvågas^ lamt nog ofåker

,

i anfeende til fmå fel, fom vid hvarje Inllrumen-

tets flyttning fvårligen Itodo at undvika, ehuru

^
varfamt der med umgicks : men få fluppo de ock
derigenom andra fel , fom okunnigheten om Jor-
dens fl^apnad och fliorlek eljeft hade kunnat for-

orfaka. Det år undran vardt, huru de, efter få-

dana afvågningar , kunde fora deras präktiga vat-

tu-ledningar 5 ifrån några mils aflågfe orter, of-

ver bårg och dalar, in uti deras Stader. De
nödgades likval altid bruka den forfigtighet, atej

foretaga något iliort verk, om de icke hade några
fots hogd eller fankning, efter omllåndigheter"
na, til ofverlops, fåfom fel-mon, i fall den gj or-»

de afvigningen flvullc vara något oriktig,

I gemen kunna fådane afvågningar^ fom hår-»

tils blifvit omtaltc, vara tilråckelige, nar det al-

Icnaft kommer an pä at forfoka, om fmå planer
llå aldelcs våg-rått j men på länga håll åro de få

mycket mindre pålitelige, fom de åro bygde på
falfka grunder. Jordens bryne år icke platt, u-
tm i det narniafte rundt eller Spherifkt. Linier,

^iom åro vinkel-råtta emot hvar fin horizon-
tcla plan, åro icke derfore juft parallela fins e-

mellan: ty oni vi, tils vidare, anfe Jorden for

en fullkomlig Glob , måfte alla defla linier ftota

tiifammans uti Jordens medel -pun6t. Alla krop-
F ^ pars
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pars tryckning til famma mcdel-pun6t
, gor^ at

vattnen uti har, Sjöar och Canaler icke kuilna ftä

i jåmnvigt med hvar andra , om icke alla punéter
uti deras bryne åro lika långt ifrån Jordens me-
del-punft: foljakteligen år rätta vattupafs-linien

cj cn råt linia, utan et ftyckc af en Cirkel. Der-
emot år den fynliga forr omtalte vattupafs-linien

råt, och rorer allenaft Jorden på et ftålle, mm
går fcdan ifrån och ofver Jordens brync mer och
mer, fåfom en Tangent ifrån fin Cirkel. Skil-

nåden emellan den råtta och fynliga eller falika

vattupafs-linien , tapen ifrån cn dfven punét i den
fenare uti lodrätt hogd til den förra ^ ar lika ftor

med Övilnaden emellanJordens halfva Diameter el-

lerRadiusoch Secanten af en vinkel, fom inneilu-»

tes vid Jordens medelpunkt af pyfsnåmnda lodråt-

ta linia, dit utdragen, och den Jordens halfva

Diameter 3 hvarpå afvågnings-Inftrumentet ftäl-

les,

At få denna fkilnadens ftorlek uti gifvit mått,

fordras altfå at förut veta ftorleken afJordens dia-

meter uti (amma mätt. Detta år et mårkeligt

prof af Vetenlkapernas fdrbindelfe fins emellan.

Styrmannen finner ej fin kofa på hafvet : Aftro-

nomen tager ej reda på Månens gång pä himme-
len: Byggmåilaren kan ej blifva forvjflad, huru

vida vatten kan ledas til des verk ifrån en något

aflågfenortjmcd mindre Jordens fl^apnad och flor-

lek åro bekante (c). Vitruvius hade af Archi-
MEDis (krifter lårdt, at Jorden år klot-rund^ men
efter han ej tillika vifste des llorlek, nödgades

han forefkrifva et fått til afvågningar^ hvarvid

man

(c} Maupertuis, Figure dc la Terre»
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man val ej hade at befara något fel af denna ovifs-

heten, men dcrcmot ftåldc fig ut for andra, ej

mindre farliga.

Når P1CARD5 år 1Ö7O5 hade något når iip-

tåkt Jordens ftorlek, var des forfta omforg , at

nyttja detta ljus, til afvågningars fåkrare anftål-

lande. Han tant då, at fo famnars långd uppå haf-

vets bryne,utan mårkeligt fel, kan tagas for en råt

linea, emedan Jorden år ffcorre, ån at des boxning

pa fä litet ftyeke gor något til faken. Men pa län-

gre håll år nödigt, at gora afråkning for denna bog-

ning, eljeft fkulle man ofta begå grofva fel, och

til exempel,på 3000 Franfka famnars håll, bedraga

'fig på mer ån g fot uti fm afvågning.

PicARDS afhandlingom Afvågningar (d) utre-

der fuUkomligen Theorien af detta åmne. Hvad
Praftiken angår, fick jåmvål den, vid fammatid,

en våfendtelig förbättring, i det Hugenius bör-

jade, atpå Afvågnings-Inflrumente/ bruka Tuber
i Hållet for Dioptrar hvilket icke allenaft har

den formon med fig , at en kan fe tydeligare på
längre häll, och ofta forråtta med en flation, det

de gamle knapt kunde med 1005 utan hjelper ock,

af fyfta nogare på en hårs-mon : ty med Dioptrar,

ehuru fina och vål gjorda, fer man åndå altid nå-

gon ftor del af lyfte-mårket , och år altfå ovifs,

hvilken punft ma vara den råtta, på hvilken den

horizontala fyfte-linien bor falla^

Hugenius , Picard , RoeMER och De la
HlRE upfunno nåflan på en tid, hvardera en ny

F 4 art

(cl) Traitc du Nivdlcment, Jåmfor ock Bclidors Cours de

Mathem.
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$xt afAfvågmngs-Inftrui^ent^hvilka alla Pxcard
i farnma bok befkrifver. De la Hire h^v ock
fjelf beflcrifvit fit egit (c). Bton

( f) har några af

defla och åtfkilliga andra, Förnåmlla ftilnaden

dememeJkn, bcftär uti racr och mindre vighet uti

bruket^ famt mer och mindre fäkra fätt^ at veri-^

ficera fyfte-liniens parällclifmus med horizontens

plaiij nv^rpä alt kommer an.

Af alla nu brukeliga tyckes Sissons (g) vara

det båfla^hviU^et Herr Direcleuren EkstroxVI gjort

Innu vigare och til flera bruk tjenligt, ftimt ty-^

deiigen vifat (h) fåttet 5 bm*U det^bor verificeras.

Vid famma tiMlle har han ock meddelt en efter

Svenfka fot och Dccimal-tumnoga uträknad Ta-
bell^ fom vifar huru mycket af en genom afvåg-'

ning funnen hogd bor afdragas for hvar afväg-

nings Station, alt fom. han är lang til , då man
vil reducera den apparenta eller fynliga Vattupafs-

linien til den råtta. Och emedan vi, fedan P,i^

CARDs tid) fått vetaj at jorden ej år juft klot-»

rund 5 utan något plattare åt Pplerua , hvarfore ej

eller alla Jordens Diametrar åro fullkomligen lika

långa ; få blir denna Corre<£tioi,is -Tabell ej aidc-

les lika for alla orter, utan kommer pä famma håll

mera at afdragas vid yEquator, ån närmare Polerna-

Skilnaden år dock ganfka liten, foga ofver en

tum på 3000 famnars håll: få at man utan mårke-r

ligt tel kunde bruka famma Tabell ofver hela jqr-^

den. Icke defto mindre åv Herr Ekströms in-

råt-

fe) Memoir. De TAcad. 1704, (O Traité de la Conftr. &
de l'Ufage des luftrum. Mathem. (g) Finnes afritadt och be?

fltrifvit uti The Builders jPf^lfona.ry^ under Alt. W^(fct* (h)

V?t, Ac^id. limål för Jpl. Aug. Sept, 17^5,
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rattad juft efter den Diameterns längd , fom gar

til den'6o latituds gradan ^ hvilket år naitan midt

i SverigCt

. Emedan uti denna Tabell ej finnes uträknat til

alla mojeliga håll, hufu mycket bor afdragas af

de fynliga hogderna, til at finna råtta (fcilnadea

af deras afftånd ifrån Jordens medcLpunfl:^; ochdet
ofta händer, atenbehofver veta 5 huru ftor Gor^
reétioncn bor vara til något hall, fom der ej ftår

utfått^ få århålles den låtteligcn, allcnait en på-^

minner fig, at Correftionerna tiitaga ifammamouj
fom Qtiadratenla af hållens längder.

Oaktadt Inftrumentets pålitelighet och all i

ofrigt brukad férfigtighct, år ännu en ting
5
fom,

belynncrligen på lan^a håll , kan gora utUagen
vifla : ncmligen llralarnas RefraAion eller bryt-*

ning i luften 5 under det dc gå itrån et objc£b til

våra ögon. Denne gor, at icke allcnaft alla objc*

fter vid horizonten fynas högre ån de borde, utaii

ock famma objcél ifrån famma ftålle fyncs den ena

tiden högre eller lägre ån en annan , alt fom luf-

ten år mer eller mindre fyld med dunfler. Håraf
fe vi forft i gemen, at ehuru långa håll eljeft min.-*

fka befvårct, måfte de dock for denna orfak utval-

jas måtteliga, och om fke kan, ej tagas mycket
ofver leoo famnar i fånder , famt at afvågningar
bora hålft anfläiks midt på dagen, emedan luften

då gemenligen år renail. Men huru all håraf be-
farad ofåkcrhet ytterligare kan forekommas, fiint

hvad eljeft bor i al<t tagas vid fjelfVa forjittnin-i

^ci>, vil jag nu kårteligen nånmn^

F f ra
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Til en afvågniiig fordras , utom godt Inftru-

ment, jemvål en råt ftang eller llaf , fem åtmin-

ftone på en fida år flat och våi flat, två hogft tre

famnar lång, och noga mdelt uti Fot, Decimal-
Tum och Imicr. Vid ofre andan hänger et lod,

fomvifar, når fl:afven uprefes, om han fl:årfull-

komligen lodrätt. Vidfamma ända kan iniåttas en

trifla, fom löper lått kring axelen, ofver hvilken

lågges et Inore, hvarpa emot ftafvens flata fida hån-

ges en liten flat och flat fkifva> antingen af tungt
tra eller annat ämne , fom kan efter behag höjas

eller fankas af den, fom fl:yrer fl:afven och håller

fnoret pä andra andan* Denna fkifva, fom tjenar

tilfyftc-mårke, färges hvit och korfas midt ofver

med tvånne fvarta linicr af en tums bredd, den
ena våg-rått 5 den andra lodrätt*

Om nu hogdcrna, fom (kola afvågas
,

ej åro

mycket långt ifrån hvarandra, och den ena kan
fes ifrån den andra, år båll upftålla Infl^rumentet

pä det hogrc fl:ållet, och låta uprefa ft:afvei3i på
det lågre. Sedan Afvågnings-Tuben blifvit noga
verificerad^ fyfcar man dermed til ft:afven, och
gifvcr tecken til den fom håller honom, at me-
delfl: fnoret hoja eller fånk^ fyfte-mårket, til des

ena brädden af den våg-råtta linien juft råkar fyfte-

linien i Tuben. Den pun6l på ftafven, hvare-

mot famma brådd då fvarar, år uti iynligt vattu-

pafs med Tubens axel : antalet af fot , tum och
linier, emellan famma punét och marken, hvar-

pä Itafven ftär, upteknes, Hårvid bor mårkas,

at om Tuben år af det flaget, fom forefl:åller ob-

jeélerna up och ned vånda, värdet vcrkeligen

«fra
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1

ofra brädden af linien , til hviiken man fyftade
,

när deci tycktes vara den nedre 5 och tvårt om.

Af punftens hogd på ftatven måftc forft afdra-

gas Inflrumcntets egen hogd, räknad ifrän Tu*
bens axel lodrätt ned -til marken, fom fårflcildc

med en annan ftaf bor matas. Sedan, om hållet

eller affländct emellan Inftrumentet och ftafvcn

år inemot 100 famnar och der utofver, år jämväl
nödigt, at af punctens hogd afdraga fkildnadcn

emellan den fynliga redan fundna vattupafs-linien,

och den råtta, fom fokes, i proportion af hållets

längd 5 uti forr omtalta Tabell. Är hållet of-

ver 1000 famnar, måfte det något når afmåtas,

emedan corrcÄionens ändring då på zo fam-
nars håll mer och mindre, blifver nog mårkelig^

tioncrnas afftånd ifrån Jordens medel-punct, om
annars hållet ej år ftorre ån 1000 Eimnar, få at

Refraélionén ej der uti giort något fel. Vil en
blifva derom forviflad, kan Inftrumentet ftrax,

och imiAU luften hinner undergå någon mårkclig
ändring, flyttas til den lågre itationen, hvarifrån

fyftes til den ofre pä lika fått. Men da kommer
den nya punélens hogd på ft:afven, fedan den
efter Tabellen blifvit rattad, at afdragas ifrån

Tubens egen hogd. Blifver det återftående lika

med förra utilaget, få år afvägningen riktiga men
finnes fkildnaden emellan båda ftationcrnas hori-

zontela pkner nu något ftorre ån förra gången, fä

år det Rcfraétionens fkuld, om eijeft det cfriga

blifvit val gjordt : Medium emellan de tvännc
utflagen gifvér då den råtta och fokta Ikilnadcn.

Är
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Är marken jåmn, at mm efter ognemattct ej

kan fe, Jivilkendera ftationen år högre , har dock
en forftåndig afvågare af omlländigheterna lått at

finna , om Tubens hogd fkal dragas af fyftemår-

kets, eller tvärtom.

Til at undvika alt bryderi med defla Corrc-
Äioner, kan ock Inftrumentet upllallas vid paf$

midt emellan båda hogderna , fom Ikola afvågas^

då en 5 med blotta Tubens omkallning uti des

Eannor 5 ftrax och utan minfta afråkning, livar-

en for Tubens hogd 5 Jordens rundhet eller Re-
fraftionens åtgärd, får fkilnaden af hogdcrna, om
allenaft Refraébionen ej lidit någon ändring, c-

mellan det ftafven flyttas ifrån den ena ftationen til

den andrg. Detta fåttet år det fåkrafte och tilli-

ka det bec|vämligafte.

Äro de orterna, fom fkola afvågas, långt ifrån

hvarannan aflägfne , eller man, for någon mellan-

liggande hogd
,

ej kan fe den ena ifrån den andra,

mafte afftandet dem emellan delas uti lågorna häll,

och afvågningen göras et ftycke i fånder, på lika

lätt. Summan af de vid hvarje ftation fundne hog-
der, om det akid burit upforc eller altid utfore;

men fialnaden emellan fummanaf hogningarnaoch
fumman af fänkningarna, om marken ilundom lutat

up och ftundom ned, vifar, huru mycket, til exem-
pel, den ena fjon ligger högre ån den andra. På det-

ta fått hafva i Frankrike fä vidlyftiga afvågningar

med nällan otrolig noghet blifvit förrättade, for at

leda vattnen ifrån kringliggande ijoar och ålfvartil

Verfailles(i) at en kunde derofver ftanna i forundran.

Når

^i; Picard 1. c»
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Når <markcn år mycket olåndig , famt bårg el-

ler andra dylika hinder mota, år bäft at bruka gra-

derade InilTumenter^ obfervera vinklar , mlita en

bafis, och utråkna hogden ofver vattu-paffej: pa

Trigonometrifkt fått. Dcrtil år H. Ekströms
nyare Inftrument (k) mycket tjenligt.

PEHR WARGENTIN.
Koiigl, Vet, Acadei^, Secrefcrare.

RÖN
Om

Lax-Fi/ket i de Norrland/ka Älfvarna,

Samlade af

NILS GISLER.
Femte och fifta ftycket, om den fångade Laxens

tilredning och infaltning.^

^ §. 27.

Thlvärkningen fker på olika fått och med oli-

ka aktfamhet på åtlkilliga ftålien , hvarfo-

rc den ock ej blir af lika godhet for alla.

Den fämre infaltningen härrorer af följande orfa-

kcr. At Laxen far ligga i varma fommaren oup-
Ikuren heU dygnet, ibland längre tid: At den
Ikoljcs med vatten, fedan den är flåkt eller fön-

derfkuren i halfvor, hvaraf vattnet indrages i kot-

tet, fom deraf får blek färg-, faltets verkande
hindras , hvaraf Laxen blir fvag , få at Laxen

fna-

(k) K, Vet, Acad, Handf, tir Jan. Feb. Mart, f75^>.
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fiiararc fiirnar : Af grått falt blir fiffcen gra i til-

verkningen: når faltet paftros ^ få (kcr det ej ef-

ter tilborlig myckenhets ty alla hafva ej likagodt
falt 5 eller raka ej at få jåmt utdela ~ Tunna falt

på I Tunna Lax-, fom är vanliga fatfen: når ej

hela bya-lagetj fom tilforne fkedt^ infaltar all lin

Lax i llora kar och delar fedan den faltade , fom
år båttre ^ ån at de hvar for fig falta et ftycke i

fånder , ofta til flera dygn mellan hvardera. Hår
til kommer ock, at de forftåndigafte och båft va-

nc^ej altid bruka atrenfa och infalta Laxen*

Når den infaltes i fjcrdingar-^ få brytes den,
och ligger glefare, hvaraf han hårfknar. Om falt-

laken ej får ftå jåmt ofver Laxen 5 och flitigt af-

fkummas, blir den ockfå hårft, Äfvcn kom-
mer det mycket an på Lax-forte/na ^ I Wåfter-
botten fäs mera renHaf-hx 5 I Ångermanland år

mera fjård-lax. Likaledes på rummet lom Laxen
ftåruti: fvala och kalla Lax^-bodar^ utan fuk*

tighet, åro de båfla.

Den haltre tilverkningen fordrar följande akt-

famhet. Så fnart gorhgt år uplkåres Laxen långs-

efter buken och flkoljes val innan och utan, famt
torkes ren med en torr linne-duk : eller fom få-

krare kan vara^ fkrapes och torkes fedan ren med
tort linne, utan at Ikolja med vatten. Skåres

fedan i tu efter ryggen med en tunn och hvafs

knif, at kottet ej må färgas, eller klåmmas på
något fått. Derpå vilja de flåfta, at Laxen (kal

ligga et dygn, åtminflonc hälft, innan den päfal-

tes, at den fkal blifva lofare och rödare. Somli-

ge fticka Laxen, medan han ånnu Icfver^ tvärt
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igenom ftjcrten med ea knif, at bloden får val

rinna a£, upftåra den fnart, och lata honom ligga

up^kuren f a6 timar, få rådnar den mera ån eljeltj

fimt;- häller lig båttre i Infaltningcn, ån den fom
dor blod-full. Den faltes fedcrmera in i ct kar^

med kottfidan upåt vand, få tjokt, at fältet pa

en karl når up ofver halfva tum-naglen v men der

Laxen årtjockaft, val ofver den famma. Saltet

flotes fonder fom Imå arter groft, oeh fålles med
fint fåll, at det vidhängande ftoftet må {kiijas

derifrån, och faltet kan få mera jånin-ftore korn.
San6t Ybes falt år hår til balt. Det orena

5 gråa

och ftoft-fuUa fältet, fom de flåfta hår haft näil*

lednc fommar, harnog fkåmt bårt både Lax-och
-Strömmings tilverkningen tor dem. Den lofa

bottnen med ftenar på, fom lågges ofver Laxen i

karet, at hålla laken ofver, bor ej ligga for tmigt
laftad, ty deraf blir Laxen Ityf och hel torr. Li-
kaledes når flera Lax-fång ilaplas til myckenhet
ofver hvarandra i et kar, få utprålTes ur den nc-

derfta all faft och fetma. Derforc bor den förut

inlagda undanläggas i et annat kar , eller om den
legat ungefår en månad , få år han redan fladgad,

at han kan inpackas i tunnor , hvilket fålunda

fker. Man lägger vmdan ät fidan i karet några
Lax-halfvor, at någon del af laken kan få mycket
båttre uphåmtas. I denna laka fkoljer man val

hvar Lax-halfva och låter laken val afrinna, in-

lägger dem fedan i inpacknings tunnan, ganfka
tått tilfamman, med jfkinnfidan ned och kottet up^
likaledes at fkinnfidan vandes mot ftafvarna och
och kottfidan rundt omkring inåt, men ofvcrfta

hvarfvet i tunnan lågges med fkinnfidan upåt. Se-
d^mcra iiptages mer af den klara laken ur karet,

fom
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fom files genom tjock yllc-duk neder i denitipac^

kade tunnan 5 at den fcår ofver Laxen. Sift iäg-

ges los botten med ften på 5 at den får fatta fig

tiilammans på en par dygn. Tunnan fläsdgea

med botten -y lägges pä lida och lÄres et par häl

något ifrän hvarandra efter fidan^ fom omfmetas
tned deg eller ler likt en tratt > igenom dcffii hål

intappas af den i forvar tagna klara laken, at trat-

tarna ftä fulla, utur hvilkaden uplligande tran el-

ler fetman atfkummcs, och håller man dit mera,

af famffia laka fmåningöm, efter behag. När här-

med fortfares 8 a 14 dagar, lå härlknar den al-

drig 3 fedan tilflutes hålen.

En del bruka ock, ti vända dia hufvudenmot;
fprund-ftafven, athårfknaden^ fom år i de famma,
ma få mycket lättare upflyta til fprundet , utm
at kunna fäfta fig vid den ofriga delen af Laxen.
ISfy gjord laka år cj nyttig , ty den drager all faf-'

ten utur fifkenj utan den klara laken , fom fam-
las på den infakade Laxen i karet, år bittre, e-*

medan den förut år faturerad. Lagom blir faltnin-

gen 5 når ^ tumia godt falt upgår til i tunna Lax ;

ty af mera blir den blek, ftyf och törr, tageS' min-
dre, är fara, at han furnar. Om nu 14 ftycken

pund-laxar gå på en tunna 5 få måfte på hvarLax-
halfva I ftop falt utbredas, och fä vidare. När
litet Lax^fänge är i fänder , falta de på fkinnfidan,

emedan ofverfta laget blir fnaraft härfkt. Klämd,,

flagen och af ftrommen in i fors-byggningarna

kroffad Lax, kan fkåmma hela tunnan, om den
kommer at blandas med andra. Goda kar, halt

af Ek, borde nyttjas , famt väl renas, på famma
flitt fom man vil anfa cu god dricke§-tunm, fom

fäl^
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fållan finnas forfvärliga, och fä tåta, at de beva-

ra lakan. Aktas ock for varma och luftens fpe*

lande ^ en kall och torr bod gor det måila til

Laxens frifkare utfeende och bevarande. Den
fetare Laxen |^fom fångas antingen! fkårgårdarna

eller nedåt åli ven, år tjenligare at rökas , men den

magrare längre up i ålfVen, at infaltas. Om alla

defla omftåndigheter noga i akt tagas, kan man
vara forfåkrad, at Laxen Ikal hålla hg rod^ faftig

och god ^ hela två åren.

Graf eller losfaltad blir den Lax , fom får lig-

ga 2 eller 3 dygn uti lagom falt. Kottfidorna

låggas emot hvarandra , med litet fint falt

emellan 5 men på fkin-fidorna ftros helt hvitt med
falt

5
jåmt ofver. Skjutes fedan val tilhopa pa

längden uti trågety fom måfte hafva lack eller

tåckelfe.

Éller fäiunda : niätt ftror grant fak tiint och
jåmt ofver hela kott-fidan^ och når detta efter

dygn upfmåk ^ fä faltes der ofver andra gången på
lika fått 5 då den håller fig dubbelt längre graf

och fmakelig, utan at furna. Annars Hår den
fig ock ofaltad , når den omlå^ges oupfkurenmed
gran-ris, til flera dagar, famt längre, ån någon an-

nan fifk.

5'ö/y^//^i tilverkes på lika fått, men iattes ef-

ter 1 a
3 dygn uti fria luften undan Solen ^ at fak-

ta fkinnlopa: då den fedan nyttjes, fom graf-lax.

Medelmåttiga ftora Laxar åro båft tjenlige til def-

fa tilverkningar, men fjård-lax eller alla, fom åro

hvita i kottet, tjena ej hårtil > utan den |r Jendaft
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duglig, at nyttjas til husbehof, eller pied falt och
dill upkokad, och i defs egit fpa mfyltad , någon
liten tid 5 til dageligt behof, forvaras. Märkvär-
digt år, at graf-lax kan åtas at alla, utan olågen-

het , fåfom en lynnerlig kråfelighet, efter 5 dygn,
af en del efter i dygn, ja af fomliga, efter f a(S

timar. Och finnas val åtfkillige, fom kunna fkå-

ra tunna (kifvor af Laxen, når den renfes, hvilka

med grant falt beftros och genaft åtas, hvilket

nåpligcn (kulle lyckas med något annat fifkflag,

Rok-Lax blir båft af fet och medelmåttig llor

JLax^ fom fångas i Skårgårdcn eller neder i ålf-

ven, i början af Lax-gången^ Den tarkes vål

ren utantil, med linneklut, och upfkåres på van-

ligt lått efter ryggen, i två halfvor* Är den myc-
ket tjock i kottet , lå fkåres en ny fkåra alt ifrån

hufvudet til ftjerten, til par tum djup, at faltet

biter vål igenom. Kott-fidan beftrykes fedan vål

med filtens egit blod , fom til den åndan forvares.

Hvarpå fint falt ingnides vål emot fjållcn på fkin-

fidan, likaledes på kott-fidan, måft på det tjocka-

fte kottet : lågges fedan i tråg den ena på den an-

dra, at indraga faltet ii, 3 til 4 dagar, alt fom
liaa år ftor och tjock,: tages få up, och fältet af-

gnides med en halmtapp, ochfåttcs up undan So-^
Icnjat torkas med tunna flickor utfpånd tvårs ofver^

^,4, til f dygn, at han blir fkinlupen, något flyf och
åadig : hånges federmera i rok-hufet,hvarvid mår-

kes, at rokninglen Iker med En-ved, der Ek ej

finnes, eller med Alder-klabbar , bark och alle-

handa flags lof-ved > at ftåndig rok år i hufet^ at

ingen hetta får fpela på fjelfva fifken > at den van-

des ftundom med ftjerten upåt, efter omftåndig-

hctcrna, at fetman och fåltan blifva jåmt delte

genom
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genom helafiflcen. Hvarmcd fortfares iz til if
dygn eller längre , til des den år helt klar och li-

ka fom half genomltinande, då den år färdig.

Når den tages rok-hufet
,

gnides den val ren

oth hanges fedan i vådrct^ at val torkas å nyo^ el-

ler uti något annat tort rum^ fom tor väderleken

Ikul tjenligaft kan profvas. Rok-lax fordrar en

noga och graiilaga ans , men betalar fig våU eme-
dan agaren har dä i behåll alla ryggar och hufvu-

den^ at inialt^ och koka for fit foik^ hela vintren^

och fidorna rökta betalas ifrån 6 til ig dal. kopprt

for en Lax, efter ftorleken^ då han hogft 'föret

lilp:d faltad Lax kan få 6 daler. I Umeå och Lu-
leå rokes den baft, i Piteå och Torneä brukas litet

eller intet roka Lax, i Ångermanland och Medel-
pad brukas ock litet , men lyckas ej for dem 5 e-

medan den mlft blir fur i tjockafte kottet.
'

§. 28.

I Ångerman-ålfven fångas årligen många Lä«
xar, ior.i harva ftora krokar uti fig^ en del af Stål,

en del af Melling. Med fomliga följa hel frifka

refvar 5 til et quartcr, ibland z famnar långa, med
blyfånkcn , formerade fom klockor på en fCyrko-

håf 5 eller annorledes , tillika med utfatte bolc-

ftcifver 5 namn och bomärken. I Njurmida ålf

fingos i:nc krokar, år 17^8, fom åro til Ikapnad
nog (kilde ifrån andra: åro ock mera fålUynte i

denna ålf, åfven fom den ftorre haf-laxcn ej oftare

år derfynlig, ån i höga floder, fom åfveri nåm-<

de år var få flor, at den foga haft fin like. I de
ofriga älfver finnas krokarna måft lika fins emel-
lan: hvaraf åfven prof infändes til Kongl, Veten-

G Z Ikaps
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ftaps Academiciij på demjfom åro tagne i Laxar
på et och annat ftålle* Om de finnas i alla forter

,
och varietctcr af haf-laxen , och om fjård-lax

famt Lax-oringar någon gång hafvadem, vet jag
cj. Så val up i ftrommar fom fpak-ålfvcn tagas

de hår: I rod-cller Kalflcott-lax år en funnen 6
mil up i Luleå ålf^ är 1746. Äfverifå hår i An-

( german ålfven^ uti en utmagrad lågga ^ fom var:

cn riktig haf-iax j hvars inelfvor af kroken voro

'

fordårfvade. Det vore artigt at veta^ hvareft lå-

dana krokar brukas 5 famt når de faknas af fina å-^

are : ty man kunde dcraf fe , hvarifrån Laxen
ommer och huru fort han far fram. Hår i Norr-

"
, botten brukas aldrig fådana krokar. (^^)

Förren jag fluter denna Befkrifning, år det

min inneBiga fågnad , at for det AUmånna få vifa

och med fkyldig tack årkånna deras benägenhet,
fom på mina gjorda frågor hår vid meddelt mig
äU nöjaktig underråttelle. Hvaribland jag i fyn*

nerhet bor råkna Proftcn, Mag. And. Sundius
i SoLLEFTEa^ Kyrkoherden Mag.Wilh. War-
GENTiN i Ragunda^ Kyrkoherden Mag. Nils
Sund i Bygdeå, Scholemåftaren Mag. Zacö.
Un^us i Pitcå^ famt Comminiftern Herr Brun-
Kius i Neder Torne , hvilka med åtfkiUiga ob-

servationer okat min famling ^ fom til någon bör-

jan och anledning 5 for detta ämnets vidare utred-

ning 5 nu blifvit meddelt. Jagbor jåmvål for

den orfaken åberoj)a mig defla trovärdiga mån, pa
det hyar och en fa mycket fåkrare må kunna lita

på hvad jag anfört. ^7/-

(^) De uti Academien upvifte krokar , befunnos vara til ftörre

delen, vanlige Torfk-krokar, fom brukas GottUnd, Öland och

»ed^r pl Slekingfka kuAen.
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UTDRAG
Af

Framledne Obfervatoren Hiorters Mete^
i/rologi/ka Obfervaiioner y hdllne i

Inlemnadt
Af

BENGT FERNER,
Barometerns ftorfta och minfta hogd i hvar

manad.

Januar. i. g^f. zö^^S N i ganfka mulit. /

f. 8ie.m. 245^2 SSWaf fno.

Febr* 14, 2 e.m. z6ytz NO i klart.

19. ö-f. m* z^y^zi Nii mitlit,

Mart. iz* 10 e.m, zöyXi W f må ftadels klart;

! 6if. m. ^4y9y S I mulit och fno.

April. if. 4ff.m. zy^ff NO f ftromoln.

]

10, zfe.m. Z4,(J4 N 1 4 fölen fyntes e-

mellan molnen.
Maj, 16, 4^ f. m. zf^pzf SW x nåftan klart.

13. 3|:f.m. zfjop WSW z glesmiilit;

Juni, II. 3t£m. zf^pd NO f klart.

6. ^ e.m. Z45P8 SWif mulit-

Jul. Z3, 4 f. m. zöjoa NO I klart*

f. zfe.m. zfjOö SWzf ftro-moln,

Auguft. 14. zie.m, Zf5p3 NW i klart.

zo. 4 e.m. zfyOj Siiftro-moln.
Sept. 30, 6|f.m. Z557Z SW if ftro-moln.

18, loie.m. Zf5i4 SW 3f mulit.

Octobr. Z7. 8|f.m. Zfy96 o mulit.

11. 3|^c.m. Z45pj* S z mulit och
rågnaktigt.

G 3 No*
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Nov. i>. 8fe.m. zd^of W z| glcsmulit.

z6. 9ie.m, z^^jo W mulit och
toknaktigt.

Dec. z6. 9 f. m. ^.fjp/f S i| målladeiqii

mulit.

4. 5-1 e.m. 245 f<5 SW Ii mulit.

Storfta hogden detta aret lö^yz
Minfta • - Mjf^^
Sorfta ändringen - 16

Mark, at Barometer* Scalan år fä indelt, at

hvarje Svcnfkfot hår innehåller allmiaft 10 tum-,

få at 2f tum gora z och en half fot, eller då
proportion emellan Svenlka ochFranfka foten bli-

ver i akt tagen
5 27, 4 Franflva tum, afhvilka

iz tum raknäs pä en fot, hvilket Academien
funnit nödigt at påminna , emedan hoa mårkt,
ut foililige mifstagit fig hår pä , och undrat,

at Barometerns medelhogd i Upfak ej flcullc

vara mer mz^ji tum, dä den i Paris är altid ofver

27 Tum.
2.

Thermometems minfta och ftorfta hogd i hvar

manade
Januar. 8| f. m. 1 1 f,8 Wi-måftadelen mulit.

18. e,m. pf59 Wi| klart.

Febr, zj. <$|f.m. liö,p N i klart fore, men
mulit e. m.

10. zf e.m. pz,f SW It glesmulit^

Mart. 10, 6 f.m. 120,7 NW f klart.

31, zf e*m. po,8 SSW f gicsmulit.

April. 14. 4|f.m, 103,0 NNO i. fmä moln
allenaft iofter,

56. i|:e.m. 87,(5 SSW Ii mulit och
rågnaktigt.

, Maj,
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Maj. if. 4i^m. 98,3 NO i klart.

24. 4^e.m. 745f SW 2 glesmulit. ^

Jun.. I. 3if. ni, 96^j SO if khn.
14. Ii cm, 7I5O WSW li ftromoln.

JuL 3if.m. PO54 SW t ftromoln.

28. z^e.m. jOjZl- S liftromoln.

Auguft.24. f|f. m. pp^f WNW I fmå tunna
moln.

4. 3|-e.m. 7158 SW i~ ftromoln.

Septcm. 12. ölf.m.iod^i Ni klart.

if. 3ie.m. 83)4 WSWi glesmulit.

Oftobr, 21. 7|f. m. 103,2 NW I måftadel. klart.

I. 2ic.m. 86,f SW 3^ likaledes.

Nov. 10. 7if.m*ii754 SW i~ likaledes.

ip. 2 e.m. 92,7 SW 2^ ftromoln.

Dcc. 31. S|-f.m.i2Ö57 NNW i4- mulit.

3. pif m. P3,8 SSW II mulit.

Storfta kölden d. 31 Decebr., då Thermomet.
ftod på - - - - - 1 26,7

Sorfta hettan d. 28 Julii, då Thermometern
ftod på - - - - - yo^z

eller lå når 30 grader ofvcr frys-punften, fom år

ibland de hogfta man i Upfala någonfin obferverat

honom.

3-

Hogden af rågn och fmålt fno i hvar manad.
Xum, 1000 Tum icx)0

del, del

Januar. ^- o. 757. Jul. - o. 438^
Febr. - o. 46f. Aug. - o. 6y^.
Mart. - o. 268. Scpt. - o. 414.
April, - I. i4p. Oa:. - i. 620.
Maji. - I. 132. Nov. - I. o68.

Jun. - I. 136. Déc. - I. 618.
Hela årets hogd - - lo. 718.

G 4 Hår
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Hlrgf fe» 3 at detta ar fallit ovanligt litet rågn^

tyfedan år 1739 har det altid ftigittil emellan 13I
och io tuins hopd , och altfå^ i är varit en god tre-

djedel mindre ån vanligt. Ar 1747 foil endaft uti

Julii månad mer ragn 5 ån detta år under alla fex

Sommar-Månaderna^ ifrån d. j, April til d» 30
September,

Luftens och vädrens befkaffenliet uti

JANUARII Manad,

Hela denna Månaden har varit mulit våder^for**

utan d.145 185 10 och 27, Kölden har varit tåmelig

flarck och^ beftåndig^ förutan d. 14, if, 16, 18,

19 och 20 5 dä det något toat. Nordanvader har

biåft j4 dag 3 Öftanvåder- ^ Sunnan-^> Våftan-

vader 1 2^ vid pais. Emellan N och O , 3
dagar

5

0 och S 5 ingen > S och W S 3 W och f da^

dar. Storm har ej varit mer, ån d. 6, då åfven

var det enda uhrvädrct i denna Månad. Blåflen

hafver allenaft 4 gånger gått ofver 2 grader ^ och
ingen gång hatvei' det varit få lungt ^ at c] väder-

leken kunnat Ikonjas. Den 20 vifade fig Norr-

ikm och dt 27 obferverades kring om Månan en

ganfta ljus yingj hvarefter om natten kom något
lite^ fno,

FEBRUARIL
Himmelcn har åfven denna Månaden varit

mulen, förutan d. 2, 8, i i, 14, 22 och zf^ då det

åtminftonc någon ftund på dagen var klart. Den
1 foll fno med NNO vind^ d- ? med SW5 d. 20

forN03 d. 27 och 28 for SW^. Kölden nog ftrång,

förutan d.45f5 10 och 1
1

, då Thermomet^rn vilt

Z5 5 a 4 gr, ofver frys-pundeot Nordanvå-.

der
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dcrharblåft f^dagj Öftanl; och Sun-

jvan ingcn dag^ Emellan N och zi> Woch
S, 8) t) och O O N5 7 dagar. ^Tva gånger

ailcnafl hafy^ci-ixilften varit ftarkare. In 2 grader,

och tvänne gånger^aldeles lungt. Den z8 och 19
hafva ljufli ringar varit omkriiig MånaUt Den

By 1 1 och 27 Norrfken,

MART.
I denna Månaden hafva varit åfven få många

Jclara^fom mulna dagar. Den i fno med Sunuau
vader 5 d. zo med NO y d. ^f med O -, d, zp rågn.

med SO. Den 27, 2^85 30 och 31 ifynnerhet gan^

(ka tokenaktiga. Kölden har i denna Månad va-^

rit rått häftig 9 få at Thermometern ftått hela to
äzi glider under frys-punéten^ ilin^t varit få anda
til d. 24, då vårens ankomft kunnat (konjas, Nor-»

danvåder z| dag 3 3 j S, -Is Oj 2h Emel-
lan N ochW 7 dagars W ochSjfij S och Op
O och N5 3. Fyra dagar få lungt 5 at intet vä^

der kunnat märkas. Den 2, 3 och 51 åro färgade

ringar obfcrverade kring Månan^ farntd. 7^ 85 9,
IG, j6p 17 och 18 Nprrlken,

APRIL.
Väderleken rått oftadig. Sno^rågn, frdft,tokea

och hagel hafva fom tidaft omfkiftat. Knapt haf-*

ver 4 dag i denna Månad varit klar. Den i . rågu
med OSO vind > d. 2 med WSV/ s d. 3 med S

:

d. 9 medW i d. z6 med WNW 5 d. 28 med SOj
d.3omedW. Snod.fmedNW> d. ipmedSWj
d. 12 med NO. Hagel d. 12 L m. med SSW. To-
kenaktigt vader i fynncrhet d. I5 14^ 22 och 2p.

Thermometern har ifrån d. (5 til d. 17 QOT mornar-»

G f m
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na ftått under frys-pun6tenv men eljeft ftåndigt

ofvér den famma. Nordanvåder har blaft 4 da-

gar 5 W5 4l^ Sji-^^ Oilan Tader nigen. Emel-
lan N och W45 W ochS 8> S och O, 21 i O
och N, i~ dag. Lungt en dag. Den 4 öch 28
har blållcn gått til z grader 3 nien eljeft en och

i grad.

Maj.

Början af denna Månad har varit mulen och
ragnaktig. Sedan voro klara och mulna dagar til

fkiftes. Den i rågn med Sydlig vind 5 d. 3 med
NWs d.4rågn med blixt och ftarkt ålkedunder

medOSO. Den/ rågn med SWj d.ijmedNW^
d. i4å{kedunderochrågn med SW3 d. iprågn med
Olllig vind. Hela denna Månaden har varit tå-

meligen jämt varm. Nordanvåder |- dag 3 W,/^^
1^ O, Ii dag. Emellan N och W, W och

S5 8^ SochO,2f i O och i-J* Lungt 4 dagar.

Blåften har allenaft två gånger varit ftarkare, än z

grader^ 6 gånger^z grader och eljeft derundcr.

JUN.
Kkr och mulen v^erlek hafver i denna Månad

varit fä blandad, at ungefärligen 4 varit klar^ f
ftromulen och 7 aldeles mulen. Den f rågn med
SW5 d.pmedSvd. iprågn, blixt och åfkedunder

medN; d.zf rågnaktigt. Den2 3 ochzp ljufaoch

rodaktiga ringar kring Månan. Värman har varit

både ftark och ftåndig. Nordanvåder har blåft 6
dtigarj W^iis S^Zj O, i> emellan N ochW
W och S 8is S och O, 3 v O ochN, i§3 lungt 5

dagar. Blåften har varit nog lindrig.

JUL.
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JUL.

Sex dagar hafva varit klara, de andre mulna.

Dock rågnade ej merånd. i medSWj d.ömed
SW3 d.7 med d. II medSO; d, ifrågnoch
äflvedimder med S j d. 17 rågn med S 3 d. 18 dugg-
rågnmed N vind. Dctfoll allenaft litet rågn hvar-

dera gången. Nordanvåder har bläft 3- dag > W,
8,65 O^f. Emellan N och W, 2.3 W och

S5 1 1> Soch 0,43 O och N5 z dagar. I början af

Månaden ftark blåft. Storm d. zi, ^4 och 30^
men eljeft nog ftilla vader, d, i f och 17 rodaktiga

ringar kring Månan. Hettan och torkan i denna
Manad var ovanligt ivår, befynncrligen emellan d.

zo och 30.

AUGUST.
Hafver måfladelen varit mulen, få at knapt f

dagar varit klara. Den i rågn med Sydlig vind.

Denfrågn och äfkedunder med SW , d. 11 med
WSW i d. 17 medWSW. Nordafivådcr i dag >

W,f3S,i~5 O5 ingen. EmellanN och W^pda*
garsW och S, 1 lungt en dag. DenT4kl6om
morgonen fyntcs helt Ijufavåder-folarjåmte Solen
och 3.3,859) if, 31 Norrfken. Ingen gång ftark

bläft. Torkan var ånnu mycket befvårlig for å-

kcrmanncn.

SEPT.
I början af denna Månad har varit ftåndigtmu-

lit och tokenaktigt våder,dock med foga rågn. Se-
dermera ganfka oftadigt, ftark bläft och ftorm-va-
der, i fynnerhet midt i Månaden. Litet ragn d . z med
N väder; d. 17 med SW 5 d. 24 med WSW; d.

Z7 med SW, Vädret hafver bläft ifrån N,4t dag^

ifrån
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ifrån 4s ifrän Sf. EmellanN ochW 4 dagar;

W ochSjio^ S ochOj^^ emellan O ochN 6 da-

gars lungt i dag. Starkt Norr{i:end.65 7och 8;

mindre ftarkt d. 10, 11^12^ och 30. Torkan hari

deffa lifta tre Månader varit få ftark ^ at en
iior del af Stång-järns-hamrarna i Bcrgslagorna,

famt vattu-qvarnar i Landsorterna i Sept. Månad
aldeles ftodo ftilk fårbrift på vatten. Hoft-fåden
tvingades ock griifveligen deraf, få at bredden
knapt på f^ette veckan efter läningen fyntes up-
komma. Backar och kwlUor voro merendels aldc^-

les uttorkade.

OCTOB.
Token

5
rågn och fno hafver denna Månad få

tidt växlat om^ at ej mer ån tvånne dagar varit nå-

gorlunda klara. I borjah var ftarkt ftorm-våder,

men federmera foglig biåft, Den 3 .rågn med
WS\V> vind^ d. f med W>d, 11 medOSO^ d, 13.

medSsd.iSniedO^ d. to fno mcdNWjd. if med
OSO ^ d. Z9 med NO, d. 3 1 medO. Nordanvå-
der 575 Wj s 3 i; 0^4^ dag. Emellan N och
WgZ-^ W och 8575 S och %\ ; emellan O och

li^ lungt dag. Norrönen vift fig tvånne

gånger,
NOV,

I denna Månaden har Thermomctern tåmme-
Jip;en ftadigt hållit fig under frys-jpunétenjfaftickc

färdeles långt, Himmelen har maftadels varit mu-
len, fortitan d, 4 och / om aftonen, d. 10 om mor-
gonen^d.iöjd^i/om aftonen3d.2i och 24 om afto-

nen och d.Z5) om aftonen. D. 3
rågn med S vaders d.

8med ONOsd.pmed NW^d.iS medSW^ d. 13
med ONO. Nordan-våder hafver blåft z-:^ dag y
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W^^ivSjis O5I. Emellan Noch W^gj^-emel-»

lan Woch Sjpjs emellan S och z-, erhellan O
och N 5 2 dagar. Tre ä fyra dagar hafver blållen

ftigit ofver 3
grader. Norrflcen hafvervifi fig (S

gånger i denna Månad 5 merendels då det varit gles-

muUt.
DEC.

Sju dagar hafva i denna Månad varit klara > de

ofrige antingen något eller ock aldeles mulne.

Kölden hafver i början och midt i Månaden varit

nog lindrig; men vid Öutet^och i fynnerhet de två

fl Ila dagarna rätt ftrång. Den 4 och p rågn med
SW vind. Snod. i2medNO> rågnd. i3medSO^
fno d. zz med SydOftlig vind 3 ochd. iSmedO.
Nordanvåder 1 dagarj W^zh 85330,1. Emel-
lan NochW, 4t3 W och S, 9h S och O, 4f 3 O
och N, I dag. Lungt 3 dagar. Starkt Norrlkea
d. 43f5 73 och fvagare d.(J;,iooch iz.

BESKRIFNING
n

Tvänne fina Coralkr
Infånd af

PEHR LÖFLING.
m Rongl, Vet, Äcad, Åmne-Svän,

/% t Djur-rikets grånfor åro med Fdxie-rikets

f^L nog nåra förenade, harH.TREMBLEY forft^ uptåckt, i anledning afde undransvårda Po-»

lyperna^, hvilkas nogare underfokning i defla for-

flutna åren få mycket fyflelfatt och fornogt dc
YCtt-
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vcttgiriga. Ibland andra har H. Lif-Medicus
BåcK utrönt några nya deras egenfkaper (a) 5 H.
Cammarherren DeGeer har genom nya flåg*

^ten forokt denna kunfkapen (b)^ och H. Archiat.

LiNN^us härmed des Polypt4S Dichothoma Jnafta-
ticäm referens^ lagt nya fkål til de forras 5 at natu-

ren handlar underligaft: i de minila fakerna. At
nägra ilågter ibland djuren iåmvål fynas på viftt

fått hora til Sten-riket ^ har H. Jussieu(c) funnit^

i anledning af Corallerm^ om hvilka Djur-ort-och
ften-riket hårtils legat likafom i tvift, hvilketde-

ra de borde tilhora^ til des Jussieu {kilde trä-

tan, och vifte det fammanhang, fom år emellan
Pylyperna och defTa fteniga växters generation.

Under min långfamma fjo-refa til Spanien var
minmåfta ro, at betrackta alla mig torekommande
hafvets alfter. Nägra Fuci^ Confervaoch Medu--

floto då och då förbi fkcppet
, ochfolgdc me-

rendels med defla fuci något främmande, fåfom
Hafs-Infeärer, Muflor, Corall-ikorpor famt fä

kallade Sertularier, fom merendels voro värde at

åfkåda. Ibland annat fiek jag tvånne flags helt fi-

na Coraller, med fina Icfvande djur, fom bygde
dem. Och emedan de fkonaMicrofcoper Koagl.
Vetenflc. Academien behagade lemna mig vid af-

refan, vid defla och andra tilfällcn varit mig til

ffcor tjenft, fågnar det mig, at med en befkrifning

om defl^a Coraller få vifa mni vördnad och tackfam-
'

het. Den ena Corallen var

z.MIL-

fa) Kongl Vet, Acad. Haiidl. för Sr 1746. (b) K..V. A.Handl,

^746 och 1747. (c) Linn, Amccnit, Acad, Tom. 1. p. Sx*
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i.MILLEPORA cruftacca plana adnata,

punétis quincuncialibus.

Millepora membranacca plana^ punctis quin-

cuncialibus. Fougt. coralli balth. n. 20. 1 9.

Linn^ amosnit. acad,f. i of . n, 20, /. ip.

Denna Corallfkorpa, år den aldra-allmånnaftc

i alla Haf omkring Europa, at knapt någon Fu-
CUS5 Zoftera och Hen år fri från henne.

Hr. LiNNiEus har vål på nyfsnåmde ftållc no-,

ga beflcrifvit den famma, och tillika anteicnat

andra Au6torers namn 5 men for mit ändamål
håller jag dock nödigt , at hår vifa hela henneg
Ikapnad och fammanfåttning.

CORALLEN beftår af en tunn och flat ften-

aktigfkorpa, fom år faftvuxen vid någon annan
faft kropp5 ort eller ften, utfpridd på alla lidor, ut-

vidgandes fig från någon vifs punå: altid utåt, faft

något ojåmt i omkretfen. Under år denna fkorpa
helt flat, liknar en fin hinna, aldeles utan något
hål eller opning, men flciljes fvärligcn från det
ting, hvarpä den år faftvuxen.

Ofvanpädcnm flata flcorpa, fynes en mycken-
het aiflånga och ibland näftan runda fmå häl, fom
åro ftåldta få, at de utgöra nåftan råta rader ifrån

medelpunften til omkretfen, hvilka dock grena
fig , alt efter fom fpatium blir ftorre, längre utåt,

famt åfvcn ftå i någorlunda rader tvårt och fnedt
fore, fåfom en quincun^^ dock defla fheda tvår-

rader åro mera oordenteliga, och åtflcilliga kro-
kiga.
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tiejfa häl eller opningar be flä hvardera af fma i*

liaiigä cylindrar 5 fom utantil åro famman^
vuxna fins emellan

5
gaiiihxkårtå, litet längre^ åii

diametern^ fåftade nedantil vidden fina grundhin-
nan ^ alla lutände ifrån hufvud-punétcn ut åt om-
kretfen^ och icke rätt upftående.

Mundt omkringopningarna på defla ihåliga cylin-

drar vord de omgiftia med en uphogd hvafs kant^
eller krans , fom fordeltes i 7 til p fmä hvafla och
hvitä tåiidef

.

DJURET^ fom bygger deiina Corall-lkorpan,
år en verkelig HYDRA(d), eller en fädan Polyp,
fom Hr. Back kallat Polype ä panache (e),

Kroppen pa detta lilla krål^ år fimpel j utan le-

der 5 cylindrifk och af blek ^lijoikfårg, ryks kom-
ina utur fin egen hylfa (v^iginulä), fonl år inne*

fluten iniiom deil nyfs^befktefiia cylindren.

Jfmarne {TentacuJa') fitta alla rundt omkring
den ofra andan af kroppen 5 famt utfpärradc utgö-

ra en kläckaktig Ikapitad , hvilken med fjeifva-

kroppen aldeles liknar en tratt. Antalet år unge-
får 20, alla lika långe, och likafom jåmt afflvurne^

lamt litet långre , ån fjelfva kroppen*

EGÉNsiAPFRNA hos detta lilla kräket

^

haf jag funnit följande

:

I . Sjelfva kräket fo^-oker ftändigt Görall-^ Ikor*

paft med nya cylindrar , uti fin rad, altidutät pe-

,
riphe-

(di) Linn. Syft. Nat. Edit 6. 72. n, 231. (c) Kong'» Vét^

Acad» Handl, 1746^
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riphericn^ antingen en cylinder , då räden enkelt

foiiänges 5 eller tvånne, tall pä olika tid, dä radca

{i: al fördubblas , for at intaga hela rummet.

2. Förökningen fter igenom en appendix^fom

det gamlarc kräket nedantii fkjuter ut ifrän fig,

hvilken i början år tåckt med lin hylla.

3. Under den tid det fä år tåckt, blifver cy-

lindern måftadels tiUkapad af defs utdunilandc iaft

fom ftelnar til ftenaktiga ben.

4. Sedan cylindern år blefven färdig , vifar det

fig uti fin fullkomliga fkapnad, öeh kryper utur

fin hylf-i med fina armar efter behag.

f. De ytterfla djuren narniaft omkretfen åro

derfore altid de yngfta^ hvilkafedan framföda yn-
gre af fig.

(5. DciTe kraken hafva utan tvifvel en ungefär-

lig vifs ålder, hvarfore de gemenligen åro ut-

dodda i ii]nerila cylindrarne, emedan de, fom åro

närmare inåt hufvud-puncfcen, åro ålft.
(

7. Defla^ ehuru de hårrora af en omedelbar-
1ig fammanfåtrning, fä lida dock ej alla, då en af

dem färfkildt rores ^ ty den, fom rores, har kånflan

enfammen 5 men iker rorelfen ftarkare, at det rorer

hela vattnets kropp eller deras egit gemenfamma
fåte, fä hopdraga de fig uti fin hylfa med aldra-

ftorila halHghet.
'

8, Dä de äter vifa fig, flicka de fram fina ar-

mar utur en cylinder, nu hår, nu återigen pä et an-

nat flålle, helt djemnt: de framfkjutaforfl finhyl-

fa fom trycker kroppen, något iängfamt > .men
opna ftraxt hafligt fina armar 1 form at en liteii

kläcka.

H
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S>. I fådant tilflånd j fom de då åro^ vika de
fram och tilbaka med final armar, och åga et

alt for bchagcligt xnfeende, for den fina jämnhet^

fom år dem emellan , famt vakra mjolk-fårg.

Anmdrkmng. Millcpora qusc fucus tclara iinteam

fcriceamvc tcxtmafuasemulat Tourncf. Raji^

^r aldcles affamma fammanfåttning5famt fins

nog i Ängelfka canalcn, hvilken utan tvifvel

har famma flags kråk til Byggmåftarc,

11. MADREPORA planta:formis mollis,

xauic ficxuofo , ramulis alternis turbinatis^

Denna år det andra flaget 5 men af et helt får-

fkildt lynne och flågte. Finnes pä åtfkilliga hafs-

våxtcrs blan^ Jag har fcdt det våxa i Öfterfjon pä
Fucus vulgarisFL Svec. looz; ochpåZofteraFU
Svcc. 1

1 37: i Katcpat 5 pa Fucus ferratus. Fl.Sv.

loöi : i Norrfjon paFucus fpiralis FL Svec, 1005.

men i Ängelfka canalcn på Fucus filiquofus FL
Sv^ 1007 ^ iildraftrorfta myckenhet, få at den ibland

äfrertåckte honom hel och hållen^

Hvad namn af åldrc Auftorer han fått, år mig
obekant i bfift på tjenliga böcker, få at jag ej vet

om han åt förut beflkrefven, faft han tycks knapt
unfluppit den granfynta Dillenii upmårkfam-
ket, fom få nogar i Raji Synopfis Stirp. Britann,

Edit. II. uptcknat de minfta af Äiigiands ^Na-
turalicr.

CORALL-VÄXTEN år fållad medelft cn

fin trgdj fom nåftan ofynlig kryper helt tått pååt-

Ikilligtvis ofver hafs-våxcernas blan, liknar det

Äpaftc hår uun leder , fom hår och dar gif-

Tcr
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ver ifrån fig Tmå ftjelkar, hvilka flyta fria i vat-

tnet , och endaft åro med nedra ändan fåitade vid

denna tråd,

Stjelken liknar aldeles en liten ort, ar meren-

dels helt ofördelt, ibland utfkjuter den en fi-

des-gren, fom i alt liknar iljelken^l til längden

föränderlig emellan if eller z til g eller lo Sven(ka
Geometrilka linier, helt fin fordeld i krokade

{fiexuofa) leder,, merendels hvitaktiga 5 famt tyc-

kas vara mjuka , och knapt aga någon ilenaktig

jfubftance.

Smågrenar utkomma féf hvärt kfökigt horn
fom iljclken* gor, åro helkåfta, famt blifvaemot

ändan bredare 5 och likaföm athuggne (Xurhinatt)

Ijg;etiom Mkfofcopet f^nes klarare hela defsfam-

maniattnuig, fom fig falunda förhåller.

CoraJl växten år hel och hållen af i^enömfkiil-

lig materia, fammanfatt af en iholig, langjgreiiig

cylinder, fom år upfyld med en kårne eller Mc-
dulla af hel annan art.

Cylindern eller bar\en år 6fvei'alt ihölig ffan

fjelfva roten til toppen fordelt i fmå karta fides-

grcnarrom förut år omnämnt, utän at Varä Vidgr^-
narne afftångd med ifthmisj aldeles igenomfliii^

lig och af en glatt Criftall-fär^, famt ^anfkatuftrt

(hvarfore den knapt atiaörmnda märkes, åa
fom ct fint hår ftulle f61jä i ftåndig jemhad
med fjelfva ftjelken, hvilket hirrorer af ljufcts

brytning emot cylinderns fidor)^ Ofvan for hvar

fren It denna bark eller cylindet* dl et litet ftyc-^.

e upät Utanpå hopfkrynklad til några jåmftå, run-
dade uphogda ringar, ibm omringa hela ftjelken ^

men hek Griitall- klara. Sides-gréharne åro af



ii6 iyS2. Apr. Maj. Jun.

famtna fkapnad , med åfvcn famma omgifvande
ringar 5 fpetfen l\iiomxn bagare utvidgad for dju-

rets boning.

Kärnan {Medulld) fom ofveralt^ förutan yttcr-
Ila åndarne på fides-grenarne, upfyiler denna cy-|

lindcr^ ar mera opac, få at han grant {kiljcs frän

den Inlära barken, tyckes beftå at lofarc och kla-

rare åmne^ och ibland fyntes hafva en darrande

rorclfe fom dock i den ytterfta finhet år fvärt at

vift fåga, befynncrligen om en materia, fom be-
,

^lar af en fårg och en fammanfåttning) Jag håller
|

denna for en continuation af kräkets kropp.

DJURET, fom bor i dcffa fides-grenar år fvårt

at fora til fit råtta genus, dock tyckes det af all

analogie bora foras til MEDUSiÉ flågtlkap, men
ågcr et fyagt lif^

Kroppen år en flat rundel, fom på fidorne år

uphogd 5 men vid medelpunften aldeles nedtryckt^

och likafom igenomborad.

Amarna eller Tentacula åro ungefår 20, få-

llade på nedra fidan af kroppens rundel, utfprid-

da i cn rundel, något tilbaka bogda fmalare emot
andan , pellucida och lika fom fammanfatte af

fmå leder eller pun6ter. ^

EGENSKAPERNx^ hos detta djur och co-

rall, åro inga befynnerliga 5 jag har allenaft mårkt
följande.

I. Denna corall, fåfom han år hel och hållen

gcnomflvinlig, vifar någorlunda en coralls Invär-

tes
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tcsbyddnad^ fafl: denna år alt for liten at til fullo

derpä utröna denna fakens fammanhang.

2. Då corallcn tages up utur vattnet , drar

djuret lig merendels in i fin hylfa eller cavitet,

fom ändar grenarna, men fmäningom i ftilla vat-

ten utfkjuter lig, och icke halligt fom den förra.

3. Då de röras med eil nal, gifva de knapt det
ringaAe teken til kånfla, fom nog vifar deras rin-

ga lif. (jämför anmärk, i ncdanföre)

4. Förökar det fig utur fidan medelft ca gren,
fom i forflone tycks vara täckt , men fedan öpnas
for djuret til den bägare-lika Ikapnaden.

f . Do de ojämnt bart, ty ibland finnas i fomli-

ga fidesgrenar aldeies inga kräk, utan fides -cy-

lindern hel tom. Ibland finnas och hela ftjelkar

fom äro hel och hållna torna, utan kräk och me-
duller,dä de hafva en mycket mörkare färg.

6. Har det, dä det växer i myckenhet, en gan-
Ika frän och olidelig lukt,

Jnmårk. r . Af djurets ringa lif kunde invandas,

at denna corall ej vore et produ6tum anima-

le, utan torde hända en ort^ men at jag ej

fedt detta lifvet få tydeligt, kunna vara män-
ga orfaker : läfom, at det nu varit i luften, at

det län2:e blitvit af hafs-vanorna krin^drifvit,

at det faledes varit mäfiadels dodt. m, m. och
annars är det bekant5at Meduf^ tentacula äro

långt mindre fenfibla, än andra Zoophytas
hviikct jag äfven märkt hos Limacqs a-

quaticas.
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Jnmärk 2, At fjeltva coralleii ar en Madrepo*
ra^oanfedt grenarne ej åro ändade med någon
ftjerne-figur, tror jag afden orfakcn, atdjit*

ret^år ca Mcdufa/ hvars tcntaciiU fittra fom
flrålar^ och det år (iinnoliktj at defia ftralar

lemnat nägot Ipir efter fig i opningcn af gre-
narne ^ oanfedt de 1 det aldnifinafte och ge-
^om^kinligafte Skal ej kunna märkas, der alt

har famma färg fom vatten och crillaU.

. Detta Sr hvad jag har haft tilfålie at fe* Igc-.

nom andris granfyntare underfokandc , torde man
finna flera e^^enfkaper hos della fina kraken, finit

deras underliga hus-byggnad* Jag tviflar ej at ju
Herr de Jussieus obfervationer, fom häruii gif

vit forfta ljufet, fkola aldrabåft förklara deflas un-
derliga lagarv men jag vet intet, om något mera
biifvit allmänt kunnigt 5 an hvnd Herr Linn^ais
utgifvit i DifputationenomCöralliis Balticis UpfaL

Imedlertid \ tycks mig kunna af föregående

ron 5 jåmfort med andra Species af coraller gora

följande Jlutfatfev,

I. At en del coraller förökas latcralitcr igenom
en ny telnings fom förut haft eommunication med
modern^ men fedan continuerar fit egit lif ehuru
den altid hänger tilkopa med moder-grenen^ fmit

fedan utgör andra telningar ^ fom oCkfå kan flutas

;af Hr, Backs ron.

2. At
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2. ' At förökningen fker på åtfkilligt vis efter

djurens art: man har hår exempel pä generatio i^-

genom, dichotomiam (xi. i.) famt alternativa

Cn.2.)

3. At de propagines eller telningar fom dc fkju-

ta;ut ifrån figjlker ifrån en gammal del af modrens
Icroppjaltfä gcmenligen nedan til eller fran medel-

d<:lcn af djuret, fom afven bekräftas af Herr
BÅCKS Ron,

4. At fjiclfva tclningarnc cj äro ftraxt fullkom-

liga, utan rorut ofvertakta med en {korpa<:llcr an-

nan hinna, tils de hunnit til den fiyrka, at de blat-

tade kunna tala fit element, hvaruti dc icfvj^.

f. At hylfornc, ifti hvilka dc lefva och bo,
tilkonima pa famma vis fom fkalct pa Snäckor och
Muflor, Hamligen igenom en utdunftandc fa,ft,

fom ftclnar til et ftenaktigt ben.

6. At detta ftclnadc (kal år i bSrjan helt tunt

och fint, och fedan mer och mer, alt efter hvar-

jcflags art, tjocknar til, fåret grofvarc, kalk*

aktigt och ftenaktigt anfeende, fom åfvci\ flcer

med en del Snäckor, hvilke unge ho helt glattc

men vid tilcaga»iide ålder bli tjockare , och Klådda

med kalk-fkorpa,

7. At fomlige coralkr, fom åro tjockare,men
derhos flata, förhålla fig på iamma fått, fom dc
tjocka och glatta Hafs-Snåckor och Cyprex, föl-

jer af det förra.

8. At Medulk eller innerfta kärnan kan vara
af ätlkilligt åmne,nu hårdarc,nu lofafe,och ibland

tillika med (jplfva omgifvande Ikalct hårdna,
' H 4 tycks
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tycks vara någorlunda päfolgd af Madreporafn.2.)
jämförd med Titano-kerato-phyton Bcrrhavii och
andra Spccies af coraller.

Figurernm^ Förklaring,

Tab^IILFig. I. a. Et ftyckeaf et bladaf Zoftera^,

eller Tång5 hvarpäcorall-lkorpan växer,

b. Sjelfva corall-ftorpan (N:o I,) i naturlig'

ftorlck.

c. Polyperna, fom bygga och bo i de fmatu-
buleufa hälen. f

d. Den medlerfta eller Hufvud-Tuben, livar-

ifrän de andra hafva fit urfprung.

Fig. 2, Det torra forokadt igenom Microfcop^
a. b, c Sålom i Figura i.

d, d.d. Half-bygda Tuber, fom ånnu ej blif-

vit fullkomliga,

e, Hufvud-Tuben^ hvaritran de andra kom-
ma»

f, Tjockleken af corall-fkorpan fom fes i kan-

ten.

Fig. 3. Polyperna fpr fig fjelf afritade.

a. b. c. Deras åtfkilliga utfeende, dä de åro ut-

fpärrade,

d. d. Djurets kropp,

e. e. Djurets armar.

f. Djurets utfeende, då det (tjuter ut fig*

Fig. 4. Corall-flcorpan afritad i profil, fedd med
Microfcop,



1752* Apn Maj. Jun i^x

a. a. Tuberna kiuhia^ deras lutande fläll'

ning urät omkrctleu iy]ics.

b. b. Stenagtiga corall-lkorpan, emellan Tu-
berna.

c. c. Uphogda kanten omkring Tuben ^ med
lina hvalla fma tänder.

d. d.d.d. Fina grund-hmnan^ kvarpå Tuber-
na åro fa ftadc.

'Fig.f . Den fina Madrepora (N:o2) i naturlig

ftoflek, pa Zoltera.

a. Bladet af Zoilera.

b. b. De fina krypande tradarne, hvarvidc o-

rall-våxten är fafthlftad.

c. c* Corail-våxtens naturliga utfeende.

Fig. 65 Den famma Madrepora , fåfom jag fag

henne, i Ängelfka canalen.

a. Et ilycke af Fucus filiquofus. Fl. Sv. 1007^

b. b. Som i Figura f .c c fimplacorall-våxten.

d d. Greniga corall-våxter. ^

^

Fig. 7. Gorall-vixten (Fig. f.) fedd igenom et

Microfcop 5 fom gor obje6tet ganlka
ftort.

a. Stjelkcn, aldeles genom-fkinlig, hvaTfore

han liknar en profil-ritning.

b. Skorpan helt genomfkinlig fom Criftall.

c. c. Skorpans uphogda rmgar, fom fitta vid

grenarne och lederna.

d. d. Yttcrfta grenarne, fom likna fmå Baga-
re, och åro continuation af den klara (kor-

pan.

c.e. Medulta eller kärnan , fom upfyllerhcla

cylindrifka (korpan.

H j- ^ f.f.f.R
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£ f. f.f. Djurets kropp i hopdragit innom fin

Bagare,

Fig^8. Öfverfla leden af en corall-fljclkc, nyli-

gen tagen ur vattnet,

a.b. cd. e. fom uti Figura/,

£ Djurets nedra deL

g. Djurets ofra del hopdragit inom fin Ba-
gare.

h. Arniarne eller Tentacula fom åro ockfäo-
tydeligen ihopdragna.

*

i. En omogen gren, fora ånnu cj opnadt

Fig.p. En gren af cörall-vaxten^ (Fig. 6) med
Djuret utfpårradt.

a.b.c.d.e. SomiFiguray.
£ Djurets kropp fom år Icullrig, och mcdct

nedtrykt häl midt uti,

g. Sjelfva nedtryckta hålet.

h, Armarnc eller Tentacula Cålladc nedan om*
kring "Djurets kropp.

Fig. 10, En annan gren af famma Corall-våxt.

.
(Fig.6).

,x. D. e. d. e. Som i Figura/.

£ Djurets kropp, men merauphogd ån i förra

Figuren.

g. Nedtryckta hålet 9 mycket mindre ån i

Fig. P.

h. Armarne,

Vm 3, April,
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EGTPIISKA BÅRG-RÅT1AN,
Bcfkrifven af

FREDRIG HASSELQUIST. _

Det bänder fällan i var tid , ut de Naturlcun»

niga finna något nytt ibland delfyvforadc

djuren. De åro i Djur-riket de ftorrte,

hafva dcriorc mäftblifvit upfokte den tiden, dådc
flcapade tingen värderades efter pund-vigt. Jag
tror likväl icke, at denna Rätta nagonfin tilforena

varit bcfkrifven. Se TaK IV. Fig. L

1, Hufviuiet år aflängt, ^lagot kulrigt 'Sfvcr

jäHan 5 och något utftaendc vid fidorna,

2, Kroppen Ix t!^%x\^^ något fmalare, och of-

ver ryggen något lutande narmall in til fvanfen.

Trynet eller hufvudcts del framfor ögonen
år tjock och tvår-trubbog.

4. Gapet är litet och trängt , lamt endaft: fyn--

ligt uioder hakan.

f. Öfn käken år ganfka ftor, och utgör hela

franidelen af hufyudetj den nedr0 år liten, .kåit,

trubbog, hel och hällen täckt af den ofrc, öch år

altfä endaft fynlig under den förra,

6. Framtånderne åro tvänne i hvardera kåken,
hopKramadc pä fidorna, kulriga framtil och något;

fpitfige vid andan.

7. Nåshorarne åro i ändan af trynet, något når*
mare til ofre kanten, ej långt frän hvarandra, half-

män-lika, tåmmeligen vida, dock något fmalai'C

vid ofre ändan ; ofvatifor nåsbora.rna i fpetlcn af
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tryuet fynes en liten hvitaktig upliogniiig^ nailan

rmvåj forn Hutar iig ncdaAil i tvanne afläiigaflcatt,

emellan hviika ir en ailaog
5
fmal^ och c] mycket

djup grop 5 hvilken nedantil är nägot bredare.

8. A4yftacerne åro omnoge^ och ha fine ftralar in-

dclte i
3
ordningar : den forlla utgöra de iom åro

vid nedre kanten på lidan af trynet , och åro i

Itort antal, karta ^ mjuka, och hvitaktiga j den
andra år ofvanför nåsborarna, vid ofre kanten af

trynet, och år hopfatt af Ilyfva fvarta ftralar, ej

fä ymnoga {bm de förra, och nligot ilngre^ den
tredje år emellan de bada förra, des ftralar åro mer
bogde tilbaka ån de forras, de aro vid pafs i nog
Ilyfva, tjocka, och ganlka långa, i fynnerheten
fom år långre ån fjelfva kroppen, de äro blanda-

de af hvita och fvarta.

p. Ögonen åro vid fidorna af hufvudet, något
närmare åthjeflan ån åt hakan, lamt närmare åt ryg-

gen ån åt trynet; i anfeende til djurets ftorlekårodc

nog ftore, uphogde och hek fvarte.

10. Öronen åro vid flutet af hufvudet, de ftå

råttup5åro af en aflång elUptiik figur, hafva trub-

big fpets, och den främre kanten rått upftäende

och inbogd , hvilken vid lin nedre ända år dubbel
eller delt i z flikar, men den efterfte kulirigoch

tunn y de åro bare och oiVer alt upfylde med ty-

delige grenar af ådror och puls-ådror, jämnforde

med de ofrigc delar åro de af anfenlig längd och
vidd.

^ 5 1. Framfotterm åro fmale och ganfka kärte,få

at de aldrig rora vid jorden, deras tår åro fyra,

fmala, krokuga, fittjande tätt in til hvarandra,

och äro naftan lika länga 3 mgiarm på dem äro

ganfka
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ganfka krokiiga, hopkramade och åro til ytterfta-

hälften nog fpctfige.

iz. Bakfotterne åro ganlka länge 5 med den de-

len af låren ibm ärbar^äro de väl fä langa Ibm fjeif-

va kroppen 5 men ha framfctternes längd mer än

tre gängor, äro något hopkramade, och bare

långt ofver knå-veket, pä fxmma fatt fom foglar-

na af fnåppe-dägtet.

T^ärna pädefle tiHammans tagne 5 eller tajfarne

åro nog länge, tjocke^ och mider tåcktamed tjocka

hår> färlkiit tagne åro tärne trCjhopkramade, lig-

gande tått in til hvarandra, näftan råte, och år den

medlerfta något längre än de tvä fom äro en på
hvardera des fida, hvilka åro lika långa.

Naglarna pä baktårne åro råte, kårte, hop-
kramade och fpetfiige.

i^. SvanjQn år tre gångor längre ån hela dju-

ret, lika tjock ofver alt, af en Skrif-pennas tjock-

J.ek y den år ej cyliadrifk , utan vid noga päfeen-

de fnarare fyrkantig, dock utan at kanterna åro

vålmårkeligc jden är täckt med ganika karta ftyf-

va här, och på ändan har den en tofs af länga och
mjuka här.

14. Hela kroppen år täckt med här, något
Jånga, tjocka och mjuka,

if. /vfr^^;^ af hufvudet, fvanfen, och kroppen
in til halfva iidan ar mus-bUc^j den ofriga delen
af fidorna buken och den langa toffen fom flutar

åro hvtta y denna fifta år dock vid fin bör-
jan fvart. Några hvita här fom utgöra en ring ,

Huta
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fluta åfven kroppen nåft ofvanfor rvanicni oronca
och fottérnc åro af Uf-färg.

16. Djuret år til hälften ftorre än den allmän-
na mufen Sp- 8. Linn. S. N. af följande matning
kan man närmare fe defs ilorlek :

Hufvudct år en tum långt,

fcroppei) Ii tum.
Svanfen p tum.
Bakfottcrnc 3 tum^
Framfotternc ej fylleft cit tum.
Den långfta ftrålen i Myftacen 3 tum.

17. Bland djurets egenfkager åro någre aldeles bd-^

fynncrligc : det går Q,\\Å'X^yrxBak]otterm^o(:\i ftiger

cj eller lopcr vid fingång låfomde6friga4föta-dju-

i*en,utan hoppar fom några flags foglarj Framfotter^

ne komma aldrig til jorden utan betjenar fig dju-

ret af dem at taga fin mat, hålla iig aft m. m.
men aldrig at hjelpa fig fort > en märkelig egen-

fkap: vi hafva ånnu ej kåndt något djur mer}.;ån

månnifkan fom har fyra fötter och brukar endall:

två at gå uppå 5 denna Råtta år, få mycket vi

Veta 5 det andra djur i verlden fom har denna c-

genffcap gemenfam ned djurens Konung, hvilken

en hop Auétorer fåfängt päftått fkiljas trått alla fi*

na vederlikar med det, at hon går pä två fötter.

Man kunde fåga at några flags Apor (Simia z:dra

Linn, Syft. nat. 3) gä på famma fått fom deras flåg-

tinge öch vår ^Låtta, jag vil ock tro det , men
vi kånne dem intet*

Når djuret hvikr, lägger det bak- fötterna un-

det buken, och hvilar pä knån^ når det ej bru-

,

kar
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kar framfotteraa drar det dem up under feakan,

fåj afde ej fynas.

Under hela den tiden jag i Cafro hade i afdem
lefvandc lufvo de belländigt om dagen ^ och fvet-

tades i oninen, tncn fom natti^rn voro de vakne och i

llåndig rorelfes en ftor delaf dedjurenfom med det-

ta åro i nårmallc flågtfkap, hafva famma egenlkap.

Det år ej juli mycket folk-lkygdt^ dock fkul^

le det fvärligen kunna göras hemtamt , derfore må--

lie det^ om man någon tid vil forvara det Icfvan*

de, hållas i bur, på hvilket fått en blifvit under-
hällen i Cairo ofver år och dag i et Frankifkt-hus,

och jag hade tvånnc lefvandc i famma ftad ofver z
månaders tid5hvilka dock ej fjelfdogo^man (kulle

utån fvårighet i en blid jårs tid kunna låta d^m kom-
ma ofver til Chriftenhcten, emedan de ej åroklemo-
ge, utanqvicke och feglifvade.

18. De åto brvod och hvete, men fram'for alt

låto de fig väl behaga fron 'xi S^famum.

ip. De ha fit ^ilhåll i de fmä Snåckbåfgen fom
åro omkring de forfte Pyramiderne i Egyp-
ten, der har jag fedt dem och tagit dem lef-

vandc 5 Araberne hafva fagt mig at de åfven uppe-
hålla figpa bottnen af den liorlra Pyramiden,hvars
invånare eljeft åro en obefkrifvclig myckenhet
Flddermofs^ de endafte lefvandc fom veta nyttan
af denna obegripeliga bvggnad. De {kola åfven
finnas til myckenhet i bergen, fom Ikilja Egypten
från Arabien.

20. Når Araberna årtappa någon af dem, fte-

ka dc den och åtan, ^fvcu få val fom dc låta fig
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behaga Muli-forkar
, Crocodiier5 Gräshoppor och

flerc fädane kråsligheter5 dem andra folkflag ej

mifsunna deni, ^tii hvilkas antal man afven kan läg-

ga kokade hand-vaipar, et värderat fat bland
Egyptiiké Friintimbren fom åHka det i en fär-

dcles nyttig affigt^ de fäga nämligcnj at denna
rätt år en ibland dem fom bidraga at vinna den
piiffiga och flappa fetma, fom fodras at utgöra en
Egyptift ftonhet.

2,1, På Arahjka heter djuret Gerkuah af hvil- g
ket namn ingen kunnat fä veta någon bemärkelfey^ f
Fransmdrmprne i Egypten kalla det af fit hemvift

Rat de montagne^ och jag har intet tjenligarenamn

-funnit p a Svcnfka, an det Franfka otVerfatt.

21. Uti Natural-Syilemen kommer hon at fo-

ras til Rcittc-fiägtet i anledning af fina tänder^ och
Jean ej Ikiljas med tydeligarc kännemårke frän dc

ofriga af famma flägte ån med fina länga baklot-

ter: kan derforc kallas pä latin :

MUS pdihiis pöjiicis lonotjjinus,

Srninia d, 14 Novemb, 1751^

KÖN
Angående Guld-J^kjedningen,

Gjorde och ingifne

Af

G. BRANDT.

äen del tunt klappat eller granulerat Gull

gjvites 2, 3,4 til 6 delar fkj ed-vatten, alt ef-

ter i
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ter des ftyrka och Gullets myckenhet fom uti et

och famma glas kommer at fkiijas ifrån des vid-

hängande bianning och Hålles ofver elden at blif-

va hett.

2:0 Lågges deruti kokfalt, dåuplosnulgen rträxt

med långt ilorre kraft börjas^ ån uti annan aqva re-

gis, fom blifvit förut gjord.

y.a. Efter uplosningens minflcning eller up»^

horning^ lågges åter något litet kölkfalt deruti
5

då Gullet vidare ftarkt aligripes och uplofes :

hvilket på lika fått continu^ras , til des alt Gliliet

blifv^it uploft,

4. Afgjutes dcii rena folutionen faktcligen uti

annat glas^kåril och aktas at ej något grumligt
medfoljers men det ofriga filas genom papper, pä
det filfret och annan i aqva regis ouplofelig til«

bianning må deruti ftanna.

f:o, Skulle få hånda, at någon fvårighét tör<f^

åt fullkorn ligen ifrån grumliga fmnior kuitila ge--

nom afgjutningbefriafolutioneii, låter fiiatt den hel

och hållen lopa genom fil-pappef öch ffcoljer efter

med kokhett rent vatten,få långe til des det gifver

fraak af rena vattnet.

6:0 Fålles folutionen trie^d géffiéri gton jårn-

vitriol, fom uti kalt vatten biifvit iiploft och fil-

trerad.

7:0 Afgjutes ifrån de£ filte Gullet den ofvan-
liggande våtflkail, fedaitdenet dygn fått Hå at vål

flåppa det farniHä ifrån fig^och genom forfok blif-^

vit utrönt at deitlti éj något Gull mer år.

8:0 Dä äfgjtttniilgen (kedt, til des någrc finu-
lor af det fälté Gullet fynas vilja medfölja ^ höres
dermed up oclx flls derpå kokhett vattei% ät de-r

I ^ med
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Kmed val aftv^tta dc vidhängande {makgifvandefa-

licr.

pro Efter vattnets rena afgjutning, eiler ock
fran-filning, kokas Gull-pulfret uti fked-vattea

til at uplofa annan vidlådande blanning uti fam-

ma menftruo.

10:0 Afgjutes fked-vattnet och afflcoljcs Gull-

pulfret med kokhett rent vatten , til des det o-

Imakeligtblifver, och torkas famt fmåltcs Gul-
let antingen for fig allena, eller ock med nägot
tort falpeter val tillammans^ då det varder helt fint

eller af 24 Karaters halt.

Enar nu calculation gores pä omkoftnaden af

materialier til en mark fint Guls åftadkommande
t)a forenamde fått, affåmre Gull, ifrån och med i g
l^araters halt, få fianes, atdå man hogft räknar

3 Skalp, fked-vatten til en mark Gull, och 4 dal.

. kopparmrt for et Skalp, ftarkt flved-vatten, for 3

Skalp, fig belöpa - - iz dal.

och for I ä Ii Skalp, kokfalt - - 46rc
famt for f ä ö Skalp. Vitriol, fom
i det hogfta til i mark GuU Ikulle

kunna åtgå, ä zi d^ler Skålpundet z4orc
Til glas-kåril, diglar och kol i ä

if daler på hvar mark Gull i dal. i(5orc

i4daL ilore.

For det fked-vatten, hvaruti det fåltc Gullet

kokas ^ kan hår få mycket mindre något räknas,

fom (ked-vattnet fSga åndringfår afde fmulor,fom

deruti uplofas, hälft det fedan fom annat Iked-vat-

ten til andra uplosningar brukas kan.

Det
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Det Saltpeter^ fom til Gullcts ftnåltning kun-»

de atgä, ma icke eller raknäs, i anfeende dertil^ at

omkoitnaden få i myckenhet fom prifct blifvit i

det hogftä beräknad få på flced-vattnet fom andra

materialier; Men Ikullé et aqua regjs återigen ge-

nom behörig dcftillation och det ofverflodigä vär-

nets fråilfkilgriing åflundas af det med jåni-Vitriols

folutionen blandade aqva regis > få fkulle dertiléj

ftorre köftnad kunna behofvas , ån i| ä z dalerfor

livarje mark Gull, fom med de ofvanftäehde 14
dalérii 6re tiifatnmans gora - lö daLi2,5*

Och fom ätminftoneydel af aqua

regis eller i Skålp. då återfås kuiide,

få köftimd des varde at hår ifrån afga 4 dal*

och ofverfkottet at blifva omkoftna-

den på en mark Gull-fkedning til 24
Karats eller ftiUkommelig finhet 1 i dal. i i o^

Som det It en oftridig fak, ät Skéd-Gull^
hvilket allenaft har Ducats firihet^ icke forrhåf

bringä något mindre haltigt Gull geriom bknniilg

tned fig til Ducats halt s la år det åfveft övedeil a-

geligt, at det fina fked-gullet år for Myrit-verket

langt båttre och fördelaktigare, ån alt annat fåniré

Gull, aldehftund dermed minder-hältigt GuU^ til

Ducats finhets belkickningar och utmyntniiigar

Uti ftorfta myckenhet befråmias kari, och ty me-*

delft fkedare-kollnaden på fadant minderhahigt
Gull aldramåft fpares.^

Den Zj.Maji 17534

t ä
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1

Ny inrättning af Tumpar, ^varuti alsintet

Låder brukas.

Påfunnen

Af

JOHAN ACRELL
Skcps-Byggmåftarc vid K, Galere-Efqvadcrn

Stockholm» (

Når mig for någon tid fedan berättades , at

vid Fahlu Grufva nyligen blifvit päfun-|
nen en art af vatten-pumpar, uti hvilka

intet Låder behofdes , beflitadejag mig at få veta

inrättningen deraf.^ Men når jag fporde, atup-
finnaren ej ville uptåcka, hvaruti konftcn fornåm-

ligait beftår, och jag likväl betänkte, at en an-

lenlig befparing, i anfeende til det Ängclfka Lä-
drets dyrhet,genom et fådant påfund ftode atvin-

^^^5 ^^g j^g ^^^^ fj^lf tänka der uppå, och
fant, at ändamålet kan vinnas genom en inrättnings

fom jag nu vil belkrifva.

Sjelfva Pumpen gores och båräs på vanligt fått:

Hjärtat gores ock efter vanligheten, undantagan-
des, at i ftållet for Låder-klaffen, fom ligger 6f-

vcr hålet, varder det infvarfvat for en jårn-kula,

fom deruti lågges til des halfva hogd otvan hjär-

tats ofver-kant. Kulans diameter proportioneras

efter hjärtats famt hålets ftorlek.

Pump-ftockcn gores fålunda, at vid 'den van-
liga trå-hylfan lemnas fyra ftycken fafta Kimbar

,

hvilka åro i ct ftycke med fjelfva hylfan. Utan
for defla fafta Kimbar, fattas fyra ftycken andra

Kim*
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JCimbar, hvilka nedtappas uti fjelfva hylfan.

Dcfle Kimbar llcåras, at de, få vål med fina inre

Ibm yttre kanter, väl foga til de falta Kimbarnas
inre och yttre kanter, fom nogare af ritningen,

Tab.IV.Fig.i, kan fkonjas. Inuti fjelfva Pump-
fkon urfvarfvas åfven något i^indt, hvaruti en an-

nan jårn-kula lågges, til des Diameter paflad efter

hålet uti hylfan, i ftållet^for den vanliga Låder-
klacken.

Pump-ftången goresafjårn, méd fyra ftyckcn

jårn-fjådrar, hvilka fåftas med nåtnaglar til de fa-

ila Kimbarna. Det ofriga gores fåfom en annan
vanlig Pump. ^

' Ritningen lårer gifva tydeligafte brep om hela

inrättningen. A fjelfva Pumpen , med des knå B,
hvaruti Pump-vippan C, pä en jårn-nagel går up
och neder. D år en jårn-ring, fatter omkring of-

verkanten afPumpen, fom tillika håller faft knået,

fa|vål fom knappen E, hvaruti knåets anda årin-

^tappad. F, hjärtat, med en bogelG, gjord til

hjärtats uptagande ur Pumpen. H, jarn-kulan,

fom ligger ofver hålet I , hvilket går midt igenom
hjärtat. K ,

' Pum-fkon, med des fyra fafta Kim-
bar LLL, och de andra, ]VI,fom ned-tappas uti

hylfm O, jårn-kulan fom ligger ofver och tap-

per hålet P, hvilket går genom hylfan, och blifver

ak vidare nederåt. Q^, jårn-llången med des fyra

fjädrar RR, hvilka åro fäftade uti de falla Kim-
barna med nåtnaglar.

Jag har gjort forfok med en på detta fåttet af
mig förfärdigad Pump, af f fots långd , och fun-
nit, at denna inrättning låter lig vål verkitålla,hvil-

ken jag ock for Kongl. Vetcnlkaps Academicnvil
up-
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ppvifa^ och i Des eller några Des derfil utféddc

Ledamoters nårvaro anftålla profvet^ om få åftun-.

da^. Men huru vida denna inrättning kan vara

nyttig at bruka, fä på Skepp fom aanorftädes

kmnar jag uti Academiens mogna omprofviindef

Pen i6 Nov, 175:1,

Academien har Idtit under/oka detta påfund^ pcb

'yid profvets anftdlland^ fuf^nit ^ af Pumpen går god ef

feä. Enligt Skeps By^måflarens Hr. Sheldons
yttrande

; fludle qch [ådam med fordel Qch befpäring^

kunna nyitjas pd Kongh Örlogs fkepj^en^

Vtdrag afT>oEf: W. Grants Bref til Herr
Hof-Rådet von FJai^ler.

Or»

Laxens parnings - och ^flel/es fått ,

Lenin-^t til K. Vet. Acad.

Af
ALB. von HALLER,

ag har drogt med fvaret på Edert- fifta Bref,

B pä det jag Ikulle hinna fluta mina Ron om
^ Fiikarnas generation 5 hvilka jag medfamma
plfålle ville meddela Eder^

Til at utröna hemlighetc^i af Filkarnas par^

nhigs^fått, hvarom de Naturkunnige hårtils varit

oville
5 tog jag mig 5 for någon tid fedan, före, at

gify^ akt pa Luxen, fom Ix den ftorfte af alla Fi-^

(kar
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fkar hår å orten til nägon ymnoghet fångas, och
foljaktcligen for mig den tjenligafte til en fådan

tinderfokning. Jag har opnat mänga Laxar , af

bada könen 5 på åtikilliga årstider, hela Somma-
ren och Höften 5 och Rmnit, at Honornas ram el-

ler agg, ifrån helt fmå , biefvo efter hand och
fmaningom ftorre och genomfkinligare. Hinnan,

fom innefluter aggen , blef ock mer och mer ut-

fpånd, tunn och klen. Rören, fom gåifrånRåm-'

kaflarna, biefvo alt mer och mer vida och öppne,

alt efter fom aggen biefvo ftorre. Samma ror gå
tilhopa nåra in til buk-épningen , och formera der

en modeY'{kidix(Fagmif) af cnhalf tums långd^fom

år öppenbakom Reärum. Denna mynningen har tre

fmå uphogningar, bvilka jåmvål blifya mer och
merfynlige, ju mer årstiden lider, och i början

af Septembris Månad fyntes vid pafs |- tum ofvcr

(kinnet. Då jag tryckte på Laxens buk, gaf
nyfs-nåmnde vagina ng ut, til | tums långd: men
ingen Råmm ville ånnu komma ffam.

Hvad Lax-hannarna angår , obferverade jag
forft, at deras tefticuli eller mjolk-pofTar voro i

början fmå, men togo fmaningom til och f^ldcs

med cn mjolkagtig iaft. Ifrån hvardera mjölken
går en lång utförs canal {vas4eferens) : både gå til--

lamman och in uti bakdelen af Laxens Penis^ med
hvilken lem man hårtilsej velat tro at fådanaflags
Fiffcar vore forfedde. Til at blifva famma lem var-
fe, måfte man fkåra up Laxen längs efter ryggen,
pch taga (iikta ut de ofriga inålfvorna : då en (kal

få fe båda tcftiklarna med deras Canaler eller va/a
deferentia. Når man vidare följer dem , til des dc
Hota tilfumman, och derpä rorer vid Reftum^ fin-

I 4 nes

I
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nes et band, ligamentum-^ af et hälft fingers bredd^
fom fitter faft vid ryggen och med andra andan går
in uti roten af et aflångx fkinande vålende, Ikapadf

fom en Pyramid : denne lårer formodeligen vara

Laxens Pms, Om man tiycker på mjolkarna ,

och tyingar dermed faften at upfylia fådes-ftrån-

garna (vaf^i deferGntia)5blifver Penis längre , och
mjolk-faften rinner ut genorn en liten mynning
vid fpitfiga andan af lemmen 5 hvare It hanar mjuk
och kan lått vrida fig. Nar man trycker Laxen
på buken, kommer Penis ut , til f tums långd, och
mjölken rinner utur honom.

Den 14 September fiftledne, låt jag upråtta en
ftållning åt mig 5 vid et grund , uti ftromen Spay
i Skottland, ofver et fakta rinnande vatten, hva-

rell bottnen val fyntes, och der jäg vifte at La-
xen plågar ftryka förbi, på det ja^ mätte få fe

huru Fifken bår fig åt, Den if fag jag många
Loxar af båda koneii gå fram. Man kan lått Ikil-

ja Han och Hona ifrån hvarandra, jåmvål når de
fimma i vattnet^ ty Hannen år, åtminftone demie
årstiden , m?i* rödfärgad , deremot Honan år mera
morkaktig, Hannens hufyud år ftorrc ; des kropp
tunnare och bredare: der emot Honan år mera trind

och bukig.Den 16 fåg jag en hona komma och fe fig

om på alla ftållen under mig : derpä låg hon llilla

en {lund, likafom hon velat hvilaSfig: ledan ka-

ftade hon fig häftigt på fidan och började med
mycken häftighet flänga fig på bottnen, få at fmä
ftenar och grus ftånkte om henne. Alt det hon
fåledes ref loft på bottnen, fördes litet utföra

ftrommen, då det blef et häl i bottnen der hon
hade flängt fig, men en liten uphogning vid

Redra andan af famma hål , der hon hållit fin

lljert.
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- ftjcrt. Hon for fort at faledes gnida fig emot
bottnen, hvar femte eller fictte minut, och

det vid pafs i två timars tid, dl hon gjort et hal el-

ler bo af tre fots ia^ngd, tvä fots bredd och en fots

djup ungefärligen, vid hvars nedre anda hade lagt

lig en liten rund hog, vid pafs en fot högre, ån y-

tan af bottnen der omkring. .Når boet var på
detta fått fullbordat, gick hon derifrån utfore llro-

men, men kom tilbaka inom en halt tima och ha-

de Hannen med fig. De lade fig då bagge uti

boet. Honan krökte fig uti en krokug linia , fä

at hon med hufvudet och ftjertÉn allenall rörde

hannen. Sedan vande de fig både på fida, med
ftjertarna mot och tått in til hvar andra, men fi-

na hufvuden hollo de något ifrån hvarandra.- Un-
der detta gnedo dc fig mot hvarandra i två clkr

tre fecunders tid , hållandes i mediertid mun och
gelar utipånde och 6pne,til ct prof at deras orgas-

musvenereus. Dock ehuru jag gaf all uptånke-
1ig aktning, kunde jag ej mårka at de flåpte hvar-

ken agg eller mjolke i vattnet. Strax der efter

gick Hannen fin våg, men Honan blef qvar och
började åter at grafva uti boet, vid des ofra anda,

och fylla igen hvad hon forr hade utgrafvit. Jag
kunde ej fe om hon flåpte någon rämm, undcrdet
hon ^åledes grafde i fanden, ty vattnet biet grum-
ligt och fatte fig ej få fnart fom det hade behofts.

Det årjdock visft, at råmm år funnen uti dyhka
gropar, och att famma råmm år befrodad, efter

man uti den fcr fm.å Lax-ungar, fom ej kunna fes

uti aggen forr ån de åro flåppte ifrån honan (^).

1 f
' Af

(''^) Doclor GissLER har likvål obfervcrat, at liknelfe til

hela Lax-ungen fans uti mogen rånun, medan han ånnu varimo*
dren. Se Acad, Hand!, f^r Ap.Maj.Jun. l75I')P^'»g»Il3»
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Af livad jag faledes med vifshct många gangci;

tnårkt, fiuter jag, i . at Honorna allena gora boen
eller.gropar uti gyttjan eller fanden. 2. At Ha-
nen vijTerligen har en Pems^ få visft fom Honan
hzr vul^va och vagina. 3. A t lianen pä fått fom
år vanligt for andra djur , parar lig med honanjoch
frodar hennes ägg , .jnedan de ånnu åro i moder-
lifvet, 4. At fedan 'det år beftålt, gar Hanen
bart-, men hon blifver qvarj lägger ^er fina agg
och ofvertåcker dem mediand. Den krcken/om
Laxen har uppi käften, år hojiom gifven til va*

pen at forfvara fig (ty ifynnerhet under lek-tiden,

flåfs hannarna med hvarandra ofta och tappert)

famt at drifva blrt ifrån boet Lax-oringar och an-

dra fifkar, fom äro mycket fnåle at upiluka räm-^

men.
Om vi nu jåmfore denna beråttelfe med de ron,

fom åro giorde pa andra Fifkar, både de fomfoda
lefvande ungar och de fom lågga ram, hvilkas, agg
kiarligen årobefrodade innan de flåppas af modren
(fädane fom den lilla fifken i Jamaica, hvilken jag

omtalteimit fiftabref til Eder) få låreviblifv^ of-^

vertygade, atfi fkarnas aflelfes-fått intet har något
ovanligt och Ikildt ifrån de andra djurens.

Jag har bevarat Hannars fodflo^lemmar af åtfkil'-

liga flags fifl^ar, fomiige torkade, fom lige inlag -r

de uti Spirituvini, och upvifat for Vetenll^^ps

gocietetea i Edenbourg.

jp^n g. Febr,

Sått
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Sått atfånga Uttrar lefvande , och inråtta

dem^ at båra hem fifk,

Ingitvit af

JOHAN LOW
Mag. Doc, vid, Kongl. Acad. iLund, och Kongl, Ve^ Acad^

Åmne-Svln,

Utter 1^
Lutra digitis omnibus cequalihus

, Linn^

Faun. N. lo, år et Rgf-djur i vattnet for

fifkama, åfven fom Vargen och Råfvea
pa landet. _ Detta djur år forfedt med ftorre och
mligare lungor ån andra , hvarfore det ock^ ef-

ter luftens infupande., kan nog långe uppehålla

fiff under vattnet. Des foda är niäft fiflk. Des
lope-tid år om Mid-Sommaren, Honan gar med
fina ungar i p veckor. Hon får 3 eller 4 ungar i

fander, hvilka hon merendels fåtter vid fmå Itrö-

mar eU^r funwiga morafer, under bufkar och ho-
liga rötter. Uttrarnas fkin åro goda hela aret ige-

nom 5 undantagande i lope-tldea, dä håren åra

mer lofe,

Defla djur gora nog fkada^ i det de dels åtaup
mycken fifk , dels londerrifva fifke-garn. Jag fin-

ner mig derfore föranlåten at gifva vid handen ,

huru de kunna dels fångas och utodas , dels ock
tämjas at blifva nyttiga djur*

I ftromar^ hvareft Uttrar uppehålla fig,^

ho gcmenligen ftora ftenar, mänga lågor och
trä-rötter 5 famt hålig ftraufi. Ingen ftor Ilen

Uti fådan ftrom går Uttern förbi, med niin~=

der
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dre han ftiger up och derpå aflåggcr någon
tråck^ hvaraf lått kan märkas^ om några .Ut-

trar der viftas. Dä kunna mångahanda forfåt och
fnärör for dem fattas ^ hvarmed de fångas d6de>
bcfynnerligen plåga Saxar dertil brukas 5 hvilka

jag dock går förbi ^ emedan jag allenaft vil vifa^

huru de kunna fångas lefvande.

Man låter gora fig en Sax, lik de vanliga, men
2 eller

3
gångor ftorre. Når Saxen år utfpänd|,

fi:al uti hvardera half-cirkelen faftas en pofle af

fmä kedjor, fådana fom i en Pantlar-lkjorta^ nar

en få inråttad Sax flår ihop, blir honaldeles klot-

nmd. Hon bor hällas val ren och blank, famt
vid hvart utfåttande val beftrykas med inålfvor

affifk,
.

'

Saxen fkal utiåttas pä' en flen, fom år något
fpitfig och ej? högre ofVer vattnet, ån at vattnet

kan betacka de under Saxen befintelige kådje-

poflar. På den i Saxen varande plåt, bindes faft

en liten fifk, och i ofrigt lågges några fiike-huf-

yud eller inålfvor lofe pä famma plåt. Så fnart

tJttern tager til den faftbundna fifken , flår Saxen
tilhopa, och Uttern fitter der uti, fåfom uti en

bur^ aldeies ofkadd*

Men detta fått går allenaft an med gamla Ut-
trar. De unga bora upfokas af dertil inrättade

vatten-hundar , fom ofver håliga ftrander, rötter

och ftenar ftanna och fljcålla, når Uttern der un-

der gomt fig. Sä framt vid flika omftåndighcter

en gammal Utter Ikulle der finnas, fä gar han
ftrax undan , och dä år intet annat fått ofrigt til

des fångande , ån at flvjuta eller med fpjut flicka
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nom 5 men unga Uttrar gå intet utan ftorfla tvang

utur fina häl. Fordenftul ^ oni man finner at Ut-
trcn blir der qvar^ få år det vift en unge (antin*-

gen åro tv^å Uttrar tilhopa eller en i nära häl vid

den andra). Man foker däup fjelfva utgängen/ät-

ter en fifk-mjåle for hålet 5 och med en jarn-lläng

eller fpitfig hand-fpik, drifverUt^tren deruti^hvar-

af han fedan c]{ utan hjelp kan komma. Ingen
ung Utter bor fanpas^. forr ån efter Michaelis-dag^

ty annars åro dc för ipåda, emedan de växa ganflvOr

fcnt-

Når man fångat en fådan ung Utter lefvandc,

fåttes han ftrax i band 5 oeh far nägra dagar [fi-

^kar til at åta ,oeh vatten til at dricka > federmera

blandas vattnet alt mer och mer 5 med mjolk^fop-

pa, kål eller arter. Så Inart han vil detta obe-
blandadt åta, måfte han fållan hafva fifk 5 utan i

des ftålle brod, fom nog ändock gor tilhansfoda.

På flutet måfte han aldrig fä hela fifkar eller|in-

nanmåte, utan allénafl: hufvud af fifkar.

Under det han ftår i band , fom bor vara

i et rum 5 dereft' folk altid år, mäfte man foka til

at gora honom det måfta fpak man kan, hvilket

och på ganfka kärt tid fkc kan.

Man gor fig fedan en machine af halm , ofver-

bundcn med fegelgarn, eller beklädd med låder^

et f qvartei- lång och fa tjock at Uttren vål kan

fapa derofver, vid hvarje ånda fättes tvä pinnar i

ors, hvar pinne et qvarter lång, fom Figuren
Tab. IV. fig, 3^ utmärker. Sedan tager man fig

ct fmalt ftreck, på hvilket bor trädas4 eller f ku-
lor, få ftora lom nötter, i hvar kula 4 taggarjåmt

» emot
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emot hträrändra j hvilket ält Figuren 4. litvifaf.

Detta ftrcck fattes om halfen på Utterenochbin>-
des i nacken 5 vid denna knut häftas et annat litet

tag et par alnar långt.

Sedan detta ar anftåldt, rnåfte' nian f§rft leda
honom, fä at han villigt går efter, dernait taga

fig et ord, fåfom e. g. Kom hit ^ ochhvar gång man
det nämner, rycka hardt til på tåget, få at han
häftigt kommer och blir lydig. Sedan tar man
Uttren for fig, fticker den ena handen inom ftre*

Jcet i nacken och vrider tils Uttren gapar 5 fåfnart

han gapar, lämnar man honörn den forr namde
halm-machinen i munnen, med altid ct och fam-
ma utrop, e. g* Grip til. Så ofta han flåpper^

mäfte man vrida til, tils han omfider häller faft.

Så fiiart han håller fafl: , måfte man vrida ftrecket

åt, tils han flåpper, och ropa Slapp: detta ymfas
om , tils Uttren tar och flåpper , vid forfta rop-

Hårnåft håller man halm-machinen tått vid
galfvet, och fornt änftaltar, at aldelcs ingen fancj

der finness men håller alt på forenamde lått i ftrec*

ket, böjer hufvudet ner på Uttern, drar Uttren
til machinen med den ena handen , och häller ma---

chinen med den andra , I forftone drar man un-
dan for Uttren> men på flutet klämmer åt, ochh jel-

per til, få at han vid utropet. Grip tilj tar den faft.

Med detta håller man fort, tils han endaft:

tncd liten ryckning |)å det långa tåget ^ tar ma-
chinen up , då män forft ropar Kom hit ^ och drar

fä jåmt honom til fig, och fedan med utropet,

fidpp^ tar ifrån honom. Når man detta några da-

gar Ycrkftålt 5 och hai> genaft går efter machinen^



1752. Apr; Maj. Jun. 145

4åman käftar ^ Ta kan man taga en nås-duk eller

hanfte, och käfta. Sift når han al tmg bår vil-

ligt, utan någon ryckning eller klämnings» kä-

ftar man något for honom, fom han garna vil åta^

det han dock bor med ftrecket tvinga^s til at båra

igen, hvilket och ej år fvårt^ emedan man på
detta fått, utan någon fårdeles nioda, kan brin^

ga måft- alla flags , åtminftone bandterliga kreatur

til at båra igen.

Sedan han bår igen alt hvad han kan båra, och
hm bjuder til, famt troget följer hvart man vil

gå 3 få tar man honom til något ej fordjupt, men
klart vatten , och har med fig några fmä dodajoch
några måtteligen ftora iefvande fifl^ar , de döda
käftar man forft, hviika han utan all tvifvel gan-
Ika villigt tar up; menfåfnart han dem får, må-
fte man tvinga honom at genaft lemna dem från

fig, fift' ftåppes de Iefvande, hviika han och utan
fvärighet tager faft, och få fnarthan dem bårup,
gjer man honom ftraxt hufvtidet.Härmed år^å långt

kommit^at en man, boendes i Skåne, Chriftianftads

Låhn,Norra härad, öfterby Soken, vid namn Bengt

Nilsfoni Forsmolla, haft dageligen afen fädan inrit-»

tad Utter, fl mycken fiflc, at han dermed hela

fit hushåld underhållit. Nu fom defle djur fkola

fortära fiflv, få fynes^et ofornekeligen nyttigt^

dereft de med fit finvailae kunde Iknfta tnånniricor

foda, och des utan afhållas från den fkada, fom
dc anfenligen tilbringa fifkarc, genom ilats foft^

derilitning, i (kårgärdrjrne*

En gammal och ung Utter kan pl ct öch fam-
ma lått iwåttas 3 men nyttan åf olika ^ ty fåfnärt

m
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ca gamrtial Utter flipper ut^ i brunft-tiden, få

år det mera ovift^ om icke vanan biträder natu-

ren , få at den ofvertråfFar uptuktelfen> men få

framt en ung Utter, pä forenåmde fått upfodcs^

ochi et år| hålles ifrån vatten, blir hans natur

inera ombytt, emedan i vidrig håndelfe ct fta-

digt varande i vatten, ftyrker Uttrens natur,och

formerar des hetta.

Sift k^n man med en fådan tamd Utter fångä

andra och utoda alla fpm finnas i granfl:apet, hvil'^

ket forenåmde Bengt Nilsibn med fin Utter for-*

'

fokt. Vid gården var cn qvarn, vid qvarnen, å

.omfe fidor, en hogvaU, f ä at Uttern intet kun-

de i fjelfva qvarn-dammen komma upi Fordcn-
fkul låt männen på den ena flod-luckan, nåra vid

vattnet, gora et litet lack hvarigenom hanåtfkil-

liga gånger lackade Uttreil, och når Uttren om-
fider fick vana, at gå til detta läck, blef det fä

inråtta.dt, at fä fnarthan dervid rörde, kunde hänt

lått gå ut, men icke tilbaka, under detta läck var*

gjort fåföm en ähl-kifta, hvaruti ganflca mängä^

vilda Uttrar
,

gjorde med den tama foljc , och
fäledes fångades.

Den 7 Mardi,.--

Dä detta ron upUftes i Academien^ h^'ättaäé Ö/-
ver-Intendenten^ i^n/jm^ Harleman, det banfjelf

for några år fedan , här i Stockholm med mycket noji

fedt en fädan til Fifke-jagt inrättad Utter
^ fom pä en

liten flunddykade ätjkilliga gånger ned vid Kungs -holms
bron , och kom hvarje gäng up med en 'vacker fijk^hvil-'

ken han bar tilfm Herre^

7/7-1
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"Tilforene läref det här i Sverige hafya varit mer

htukeligt ån nu ^ ut inråtta Uttrar til Fijke-jagt^ ty

JöNsTöN Uti des Hiftöi\ AnimäL vet redan berätta^

at Kockar i Sn)erige plåga /kicka Uttrar tilDammarna^
(ti båra hem fijh

Ndgra Nordfken ^ obferverade i Norra
America,

Af

PÉHR kalm;

D

^

et år bekant, at Nord-fkcnct, eller den fa
kzW^åc Jurora Borealis gjort i feilafcti*

der Hör upmårkfamhethos de Naturkun*
niga. Mail har anftält allehanda obferVationer

dervid^ Mail här viiilagt fig, at utve^klä desör^

faken Somlige hafva fatt det bland exhälationer*

na i våi* nedra luft : andre hafvä flyttat det åfver

Var attnöfphsere : några tro det Vara bara Eleiäri*

critet i andre hafva andra tankar härom*

Ron och forfok årö uti NätUfkunnigheten gttm-
den til orfakernas utredning* XJtom dem famlat
cn PhyliGUs i morkct.

I Euröpa hafva de Naturkunnige flitigt

mårkt och Uptcknat delTä Nörr-(ken. Men uti

America åtö fa ^ fom brydt fig derom. Man har
endaft på pär Hållen ide Ängelika Philof. Transa6fc.

nämnt om Nörrfken obiervarade i America 5 meti
få bor ock ej förtigas^ at de, fom nu i fenare tidei'

blifvit af Regeringen i Ängland Utfåndc at fok*
K m
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cn ny fcgel-lcd til Oft^Indicn genom FretumHud-
forns j haiva i deras genom trycket utkomna Dag-*
böcker åfvcn anfört de Norrlken de blifvit varfe,

tJndcr mit viftande i Norra America uptekna-

j^g ^illenaft fjeif dageligca väderleken, famt
deribland de Norr-fken jag blef varfe > utan jag
{kaffade mig åfvcn del af dem, fom af andra vittra ,

Mån blifvit upfkrcfne i deras minnes-böcker, och
åro famma fl^rifter i fynnerhet defTe : The Penn-
fylvanian Gazette^ fom i Philadelphia kommer ut
cngång hvar vecka. z. Mr, Breintnals obfer-

vationer, hvilka mig blefvo meddelte af den lårda

Mr. Franklin. Mr Breintnal holt med all

uptånkelig flit och upmårkfamhet Meteorologiflca

^
obfervationer uti Philadelphia, från och med år

1731 tild. II. Nov. I74f, da den forg, fom han
fick af en girigbuks ochriftcliga medfart mot ho-

nom 5 omlider få tog ofverhanden, nt han for hä-

ftigt på et ynkeligt fått lemnadc detta timmeliga
lamma dag, fom han hållit fin fifta Meteorologi-
fka obfervation. Han har eljeft i fina anmårkniti^

gar upteknat många nyttiga ting, fom man gc-

nienligen faknar i nåftan alla andra Meteorolo^i-

fka obfervationer. 5. Dr. Colden, den åldfte

af Regerings-Herrarna i New York , och en ftor

Mathcmaticus ,
Medicus, Botanicus och Stats-

man. 4. Mr* Gauthier Medicus Reg. i Cana-

da, fom i flera år vidlyftigt och med all aktfam-

het der hållit Meteorolagiika obfervationer ('^),och

af

('^) En del af Herr Gaiithiers Meterol. obfervnt* åro af H.

Du Hamtl infiJrdc uti Fran&a Academicns Ha^udlingar , Ut de

<£fta åren, ^



hVilka han fkånkte mig im Dag-^bok for 2:ne

hela år, hvilkenjag framdeles til Kongl. Vetéri-

itaps ÄGademien ill originali vil ofverkmna.

Söm måft alla af defl^i Måns obfervationer^ an-

gående Norr-^fkenet, åro aldeles obekanta i Euro-

pa j
ochfomlige af dem^ fom ånnu iigge i Manu-

fcript, torde med tiden aldeles blifva förlorade ^

få har jag trodt mig göra dem Naturkimnigom en

tjenft^ om jag lemnadc dem del af defla obférva-

tioner 5 i fynnerhet fom något ljus åtven håraf tor-

de kunna hämtas til orfakerna af detta Phxnome-
non, när deffe obfervationer jåmnforas med dem

^

hvllkapå et eller annat ftålle titi Europa blifvit

hållne på famma tid. Når hårtil läggas dc^ fofu

finnas lå val uti The Phthioph, TransaSl. fom uti Gapti
MiDDi^ETONs. Mr. Ellis, Clergkens ^/iJ^^/?-

pet Califorma och några fä andras Refor til fretuM-

Hudfonis^ fa har man en vacker Samlig at Norr-
fken åfven obferverade uti America. Nu vil jag

komma til dem jag tagit Utur ofvannåmde Dag-bo>
ker, eller fjelf blifvit varfe.

1750. den 22, Öä:ob. fyntes uti Philadelphia i

NO en Aurora Borcalis. Fi*ån Bofton flcrifves, at

de åfven fedt den der, at den varit et af de ftor-

fta Nordfken de någonfin bliivit varfe. Samma
flcritves frän New Hampfhirc. Nordfkenet var
der fä ftarkt, at en kunde Mfa de minfta bokftåf-

Ver dervid. Uti Borton varade det frän kl. litet

efter 6 om aftonen til dagningen följande morgon.
Tbe Pennf. Gaz^

173 1. d. 21. Sept. Norr-lken öm nsttten i PhH
ladelphia. Brmtnah
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i755.d.ip.Deccmb.fyntcs om aftonen ct ftarkt

Norr-fken uti Philadelphia: det var klarare och
rödare, ån dem man fedt pä många är tilforene.

åtfkilligCji fodra delen afftaden, mentei forflone,

at elden varit los i Norra ändan, och lupo at flac-

ka ut den. Pennf, Gaz, Mr. Breintnal, har

nämnt om detta uti et bref til Collinson, fom
år infort uti The Philof, Transa^l^ 4r^-/^- 3fP.
uti hvilket bref Breintnal lägger til, at den
märkvärdiga Aurora Borealis, fom fyntcs måftof-
ver hela Europa uti Deccmb. månad 1737. blefej

fedd af någon uti America.

1737- d. II. Aug. fyntcs i Philadelphia, New
York, Rhode Ifland och annorffcädcs et Itort

Norr-lken, fom varade från litet efter mörkt om
aftonen til följande morgon. Det fl:råckte fig från

NW til NO.Bägge fidornavoro ganlka roda^ men
den väftra dock rödare än den oftra. Kl. 3. om
morgonen intog det halfva norra delen af horizon-

ten. Det beftod af en hvit ljus båge , hvaraf of-

verfta delen var mot norr, hvarifrån utgingo myc-
ket långa ljufa ftrålar til (So grad. hogd. Defle fträ-

lar voro ,ibland aldeles hvita, underftundom blan-

dade af hvitt och rodt och uti cn beHändig om-
växling af deras utfeende, lika en eld 5 hvilken

ibland brinner klarare, ibland mattare. Dr. Col-
PEN, The Pennf. Gaz. Breintnal.

I73p.d. ip. Martii fyntes litet efter kl. 10 om
afton en Aurora Borealis uti Philadelphia. Mc-
dcl-delcn deraf var under Nord-ftjernan. Brint-
NAL.

Den
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Denzi.Majikl.p.omaftoncnfyntcs uti Phila*

delphia forft en ftark lyfna i norr , fedan upkom-
nio från famma kant moln, hvilka tåmmeligen

högt fran horizonten fyntcs roda, och då de for-

fvunnit blef man varfe längre ned en Aurora Bo-
realis, hvilken varade en half tima. Breintnal*
Penn. Gazette.

Den i i. Sept. litet efter kl. 7. om aftonenjfyn-

tes uti Philadelphia en Aurora Borealis. Den var

rod med några hvita ftrålar, och råkte med fin

hogd litet ofvcr nordftjernan, Breintnal.

1 741 . d. 26, Martii emellan kl. 7. och 8 om af-

ton fyntcs et Norr-fken i Philadelphia. Breint-
nal,

Den 27. $ept. emellan kl. 7. och 8. om afto-

nen et annat , fom varade en half tima 3 och kom
I nyo i^cn med mera klarhet emellan kl. p. och 10.

men paftod dä ej länge. B*.EJtKTNAj-,

1746. d. xz, Febi% om aftonen^ fyntes et ftarkt

Norr-lken uti Philadelphia. The Pennf^ Gaz,

Den I* Martii fyntes uti Quebpc i Canada cn
anfenlig Aurora Borealis uti JSford-vcft och Nord-
oft. Mr. Gauthier,

Den I. Junii obferverades uti Quebcc kl.

om aftonen et fynnerligt Norr-fkcn. Himmclen
var klar : en ljus-rod bäga ilod i Norr på himme-
len , hvars fpits vandes mot Söder, men fötter mot
W och O. Åtfkilligaljufa ilråhr gingo perpendi-
culairt derifrän. Det varade til mid-natten, dådet
forfvan. Mr. Gauthier. Eljeft berättades , at

Auroras Boreales fynas nog ofta om våren uti Ca-
K 3 nada,
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mda, famt at de måft altid intaga denNW. NO^
och N. kanten af himmelen.

1748, d. 9. Decemb. fåg jag uti Racoon, (foiii

ligger 4. Svenfka mil SSO om Philadelphiaj uti

New Jerfey) kl. 6. om aftonen hel roda Itfeck på
himmelen uti Norr.

1749. d. 4, Febr. kl, 8. om afton markte jag et

Norr-fken uti Racoon nedvidhorii^onten i Norr^
men forfvan efter en half tima.

Den lo. Julii kl. kalf Ellofva efter middagen
bjef jag uti Fort St, Jean i Canada varfe et Norr-*

fken pä himmelen 5 nlmligeii flera karta perpen-

diculaira hvita llralar flående brede vid hvarandra

fom Orge-pipor Litet nedan for Caffiopsea och
Nord-ftjernan var ock etNorr-iken^ nämligen på
tiet ftållet, fom år midt emellan dem > åfven em
annan lang fkräle upkommande från horizonten i

NW> Hotande med fp itfen Söder om Karl -vagnen.

Litet dercfter iipkommo några få brede vid den på
Norra fidanvi4 horizonteq^ och fåforfvunno dc»

Alla deffe voro måft utan all rorelfe,

i7fQ. d. i(5.Februarii fag jag uti Philadelphia

om atton kl. I til 8 på himmelen z:nc Meteora,
Det qna v^r et Nord-ljuSj hvilket fyntes vid ho-

rizonteni Norr, ungefär til 10 graders hogd. Man
fåg detta Nord-ljufet långs efter horizontcn ifrån

NW til NO. måft alleftåds til lika hogd. Det var

helt liuft och klart fom då detborjar dagas iklart vä-

der. Inga fårgor och ingen rorelfe blefjag varfe deri.

Pet andra Meteorön var en blod-röd pyramid, fom
reft fig up i WNW anda från horizonten til litet

^iY^xQmiofm^ hvilken mi i}oå måft i horizontal
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linea badc med Nord-ftjernan och karl-vagnen»

Caffiopjea ftod nu up i andan af denna roda py-
ramid. Den var bredare och rödare ned til, och
Imalnade af, fann blef tunnare altfom det led mot
des topp 3 tils den aldeles forfvan litet ofvanfor

Cafliopaea. Man fåg ibland at ftrålar och vågor

gingo up från den hvita lylnan, Himmelen var

nu hel klar, och fyntes ej en molnfläck derpå.

Luften var mycket kall. En tunn fno låg pa mar?
ken. Jag obfervérade noga och med airbchorig

varfamhet pä CompafTcn under måft hela den tiden

Norr-flkenet varade i men ja^ kunde cj mårkaden
minfta rorelfc eller vibration pä denfamma.Tor hån-
da,at Compafs-nålen var for liten och ej nog qvick til

fådanao bfervationcr.Et ftjern-fkått flog i luften från

SWtilNO. Nord-fkcnet råkte in tilkl.io. dådet
forfvan. Man hade fedan af New Yorks Gazetter,^

at de fedt detta Meteorön der på famma tid och li-

ka fått. De fom hår ville hatva namn af Philofo*

pher, gjorde detta til Eleélricitet, famt forfåkra^

ae, at dc par dagar förut af molnens {kapnad ock
gång tydcligen kunnat fe, och åfven verkeligen

torcfpldt, at et fådant Norr-fken i defla dagar
borde fymis; men jag fruktar, at de ej ånnu voro
aldeles viffa på fin konft, ty jag hörde dem fedan

en gång förkunna Norr Iken, men det var ofvcr

en månads tid, innan något infant fig> fä framt
man ej vil gora den uttydning , at det vål kunnat
varit någon natt , men få fent y at alla da fufvit.

Den 5. April, kl. p, fo. fyntes titi Philadelphia,

cnlyfna vid horisonten uti N5 vid f4 min.blef mm"
melen rod uti N. ochNNW. vid 80 graders hogd".

Kl 10 var himmelen ofver alt rod Trän NO. til

K 4 NW,
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anda til Zenith^ KL jo, f min.blef himrne-
len rod åt Öilra kanten ^ och rodnaden aftog nå-

got utiNW* KL IG, if min. blcf rodnaden mera
matt, och lyfnan blef ftarkare uti Norr med en

liten hel matt rod fårg, hvilket continuerade ån-*

nu cn ftundj då det forfvan.

Den Tp, April om aftonen fent, fyntcs uti Phila^

delphia et tåmmeligt ftort Norr-fkcn. Jag kom ut

Id. II, jf . min. då himmelen åt Norr var helt ljus,

at jap naftan kunde låfa uti bok himrnelcn rarcU
jeft oiver alt helt klar, och ftjernorna fyntes myc^
ket yål, ciidgft at i Norr mot horizfentcn voro

tunna moln, Detta ljufa fkcnet gick frän NW.
tilONO och ftod ofverfta delenaf arcus4Zgr. kog^

men det var ned mot horizonten nog matt. Man
iäg ock 5 at himmelen var rod uti N famt W och
afven i Oj men på alla ftållen mycket matt. KL
mot half 12 fyntes en ftor ljus fläck i WNW til

zz graders hogd ungefär , och litet dereftcr enan-^

nan i NO til 30 graders hogd, hvilka bägge ftodo

der en god ftiuid, och voro mycket ljufare, ån

den andra lyfiian, oburu ljus den ock var. Man
fåg fedan, at vågor gingo i luften frän det hvita

ftrecket eller rättare iagt fläcken i NO til den uti

WNW. Men defle vågor cUer vibrationer voro

mycket fvaga. KL ii, 33 min. forfvunno defle

2:ne ljufa flackar , mtn under hela den tiden var

det anfenligen ljufl: ofver hela Norra delen af him-

melen til några och 30 graders hogd. Kl. i J ^ 54.

min. cn ftor ljus fläck i WNW på famma ftällc

horizonten var altid hvitt. KL 1 1, 36. forfvan den-^

na hvita fläcken. Det roda uti Öiter ftod til if.

grad.

fom den förra til
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grad. högt 5 men var ånnu mycket matt. Kl. i i^

4Z. började den roda fårgen utiWNW blifvaftar-

kare: himmelen var då, fem forr , mycket ljus

åt Norr, dock hade nu den ftarkafte ljufa färgen

flytt fig i WNW. Kl. I T5 43. började den förr

omtaltc roda fläcken i WNW^fom nu hade flytt

flg til NW^blifva råmmcligen rod , lamt uti W.
fyntes en annan ftor r6d flack på himmelen, men
mycket mattare an den förra. Rodnaden i O. fyn-

tes och ånnu. Medierfta delen af den ftorfta roda

fläcken uti NW.var i8.gr. hog.Dcnrodnaden^fom
ftodi O.blefnu 39. grad. hog, och tycktes,Tom den
gick tvårt ofver himmelen genom Zenith til den
tvärt emot uti W. flående, faft den ej kunde fes up-
pe i Zenith. KL 1 1,51. började det hvita uti Norr
blifva alt mattare och mattare; men roda fläcken

uti NW var ånnu mycket ftark. Kl. iijf/. be-

gynte åfven det roda uti NW taga af, och det ro*

da uti O. var nu få fvagt, at det näppeligen fyntes^

Det roda uti W. var åfven ånnu qvar, inen myc-
ket fvagt. Kl. 12, if. fyntes en rodna i NNO
litet under Nord-ftjernan til höger, men var

ganlka matt. KL 1 2, zo. hade all den roda fårgen

förfvunnit, men uti Norr var ånnu mot horizon-

ten ijufts något dcrefter forfvan alt fammans.Må-
nen kom denna natten ej up forr ån kl. 2, 6, min.

pm morgonen,

Man hade ånnu denna Våren fedt par andra

Norr-flcen, utom dcfle, uti Philadelphia, dem jag
dock fjelf ej blefvarfc, cj el|er fick reda på när

qchpälwad dagar de vift fig. Atfkilligcaf de gam;;
la fade, at de näppeligen kunde minnas det år eller

den vinter^^ når har varit få många,NQTr-itcn, fom
K f den
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den nu nimda. Likaledes var dc gamlas enhälli-

ga beråttcHcj at på mänga är ej varit få mycken
blåft, uti April och Maji ^ fomdettaår t/fo.. Jag
tror dock icke, at Norr-fken och ftorm-väderJia^
va nlgon gemenft:ap fins emellan.

Eljeft fer man undcrftundom uti det fordom
fä kallade Nya Sveriget et annat luft-teka-j hvil-

ket har en tåmmelig ftor liknelfe med Non^-fke-
nec. Man blir der varfe om aftnarna och nätterna

^dä himmelcnår med molnofvcrdragen, etrodtiken
litet ofvanfor horizonten, få at himmelen der fer

ut, fom det plår fynas om nätterna pä himmelen^ då

något hus brinner. Dc Svenflce hår på orten

kalla det Sno-eld^ och fade, at då ctfådant eld-fken

fyncs på himmekn om vintertid, år det et visft'

tecken til Snoy men då det fynes om Sommaren,
betyder det rågn, Altid, då denna Sno-eld fyncs,

år moln pä famma ftållejfåatdå molnen ga fin kos,

forfvinner ock detta eld-fkenet. Merendels fynes

det åt S; SW. eller den kanten ^ men fä vifu^ det

lig ibland, faft ganfka fållan, åt Norr, ehuru jag
fruktar , at man då blandar Norr-fkcnet och Sno^

elden. Jag har ätfkilligä: gangor fedt defla Sno--

eldar,, hvilka alla varit at S: eller SW.eilerWSW
utom en enda gång åt Norr,hvilket fifta , torhåu''

da, var Norr-flvcn. Altid har jag funnit dem va-

ra viffa forebodare af Sno eller rägn, dock måft

altid af det forraj och om det juft ej händer, at Snp
flraxt derpåftiller der den bor, fom blir IJufet var-

fe, år man dock fåker om, at inom en eller hogft

par mil derifrån fallit Sno. Den zf Febf. 1749*
fäg jag uti Racoon om aftonen kl. 7, en fynneriig

fådaii Sno-eld pä hirnmelen litet frän horisonten
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jiift i Sodcr$ den påftod til kl. half p, hvilkct år

det långfta jag fett den vara på en gång. Hela him'*

melen var klar^ men omkring Sno-eldenvoro moln^

och når de foro bart til Söder, och hinimelen åfven

der blefklar, forivan ock Sno-elden. Kl.S.blcf

jag varfe tillika en ftark lyfna ner vid horizonten

uti SW. Jag måtte med Aftrolaben Arcus emellan

centra af delfa bagge meteora, och fann den vara

fl 4 grad- Der denna ftarka lyfnan ftod, fom var

ganfka Ijiis och hvit, var himmelen helt klar. Hon
blef der qvarftacnde fedan Sno-elden forfvunnit.

på eompafs-nälen har jag aldrig kunnat mårka den
ringaftc rorelfe under det fådana Sno-eldar eller

lyfnader ät S. och SW. kanten vift lig. Sådan^
lyfnor åt forenåmde kanter, eller åt S. S.W och
W.S.W. har jag fcdan flera gångorfctt, ochniårkt,

at de merendels gora följe med Sno-^elden, Jag har

fett dem få väl, då himmelen varit kl'4r^ fom
han varit med moln ofverdnigen.

Den 6, Jun.

Jld jämförande af äejfa Obfervatimsr ^ med*de
M^t^orologifka Journaler^ fom häri Sverige blifvit håll^

pe^finnes^ at Norr-^fken jdmml bär i Sverige m^rendel^

varit Jiarka^ famraa nätter de vijl fig i Norra Ame-^

rica^ men ej tvarp om.

Huru de Norr-frien^ fom Herr Kalm ohferverat i

America d, 1 6. Febr. och den 3 April ^ är 17^0, forhoU
h fil här i Sverige^ kan til en del fes af K. Fet, /icad.

Handlfor Jan. Feb. Mart, ijfo ,
pag. 57, Qch s 8,

Den 19 April famma är var här jämväl et äfven fä
vackert och qvickt Norr-fken^ fom de tvä förra ^ utbredt

éfver hela himmelen^ men mäfi mot Såder
, kvaraf ock

M^^g^^^t^nälen til tvä grader tHvberadeSt
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UTDRAG
Vtur KongL Vetenjkaps Academiens

Dag-bok.

I.

ö:uaricn uti Kon^l. Bårgs-Collegio , Herr
iSAMUEL ScHRODER, har utur fiii med
mycken flit och upmårkfamhct, under des

utlåndfka refor hällne Dag-bok
5 behagat Icmna

Academien et utdrag af alt hvad foipi rorcr Sko-
garnas vard och fkotlcl. Ibland flera nyttiga an-

märkningar 5 var ock följande beråttelfc

:

Aren 174^5 1749 och i7fo hafva Gran-flco-

garne uti en del af Braunfchweigfta och Han-
novcrffca Lånderna mycket lidit genom et litet

Infcct eller Skråpuke af Ty^ka^la i gemen kal-

lad Holts- wurm^ emedan det fordårfvar Skogarne,
och lårer vara famma flågte, fom Archiater Lin-
N^i Dermeftes. Fauna Svec. N:o 36(5, famt des

Ölands och Gothlands Refa pag. z6 och ipf och
kan fes Tab, III. fig, 11. och iz.

Detta Infeft har funnrts genienligcn hålla fig

i Toppen ellar Kronan pä trädet 5 hvareft det

fitter emellan barken och trädet , famt fortärer

den derllades varande Safven, fom flvullc tjena

trädet til foda och tilvåxt. Håraf händer, at täp-

per forft 5 fedan qviftarne blekna 5 fälla finabarr,

vifsna bart och trädet fortorkas. Sedan mani
nåmnde nyfs-forflutne ar funnit, at detta Infeft

få tagit ofverhandj at hela trakter i dejiårli-

gallc
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gaftc fkogs-parker af den famma blifvit fordårf-

vade^ hvarigenom utom andra fvåra pafölgder,

de forträfFelipe Bårgverken Haarts blifvit hotade

med undergång , har man med alfvar måft tän-

ka på des utodande ^ men ånnu ej påfunnit an-

nat, ån det vlldfamma medel, at efter noga be-

figtning i fkogarna, hvarefl: et eller fle^^c tran

eller ock hela Ikogs-^parken af bemåltc Infect

varit angrcpcn, ftraxt låta denfamma kullfälla,

barken val affkala och på ftållet förbränna, famt
tråden dels använda til tjenligt bruk ftraxt

,

och dels uplågga fåfom virke, eller upkola til

torrad.

Detta fkadeliga Infeét kan val icke angifvas

fåfom någon nyhet j emedan man af gamla Ikogs-

betjenter inhämtade, at deraf alla år funnits hår och
der något tråd i bemåldte Ikogar anftuckitjmenhar
dock fedan år vid pafs ej fororfakat någon mar-
kelig (kåda, forr ån år 1748, fom ofvanfore fagt år.

Det hålles dels fore, at et ftarkt vind-fålle, fom
tiniåde i December månad 1747 pä mångfaldiga
ftållen hår i fkogarna, dels och de blida vintrarna

1743 och i74P och derpå följande varma Somma-
ren, (kola mycket bidragit til des förökning. Man
har ta^it fig anledning til defTa llut-fatfer deraf, at

man funnit, det mycken våta och kold hindnar de-
ras våldfamhet.

1 et och famma ftycke bark af en hands ftor-

lekiakt tog man ^rne forter af des förändring
nåml. a) några fina hvita matkar, fniarre ån fjeifya

Ikråpukarne, b) åtfkillige bruna och några ^/)fvar-

ta fkråpukar af(imima {kapnad, fom de bruna. Så-
ledes tyckas dc ej hafva någon vifs^rs-tid til fin ut-

kläck-

ta
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klaGkriing ^ utan at fädant fker hela Somröavcn h
genom, och ankommer i fynncrhet på* varm vå*

derlek.

Under det de viftas emellan barken och trå*

det, fräta de fig derftådes fram och äter uti oor-*

denteiiga gängar, och dä de onlfider fatt vingaK*

och blifvit fvarte , åta de fig ut genom barken 5

fom fynes af de mänga fmå hälen, och flyga pä an*

dra frifka trån famt lågga der line agg, hvaraf en
ny generation upkommer.

Skräpukarne uppehålla fig om vintertiden til

myckenhet uti gran ftubbar.

Som ej altid vid forftapäfeende kan {konjas^omi

€t tråd år aniluckit eller ej, i fynnerhet i begyn-
Belfen, dä qviflarne ej ånnu hunnit blekna och
fålla fina barr 5 fä har man ätltilliga ändra kän-

nemärken hvaraf det flutes, ibland hvilka åro, at

man med et ågg-jårn pä en läng ftäng opnaret
ftycke bark i toppen af trådet, dä flraxt mårke^
cm barken lått läfsnar, at trådet år fjukt. Äfvcit

i tort vådcr, om i kriilg ftammen pä marken fin-

nes likafom et hvitaktigt mjol.

Utom des i akttagcs^om trådet låter falla my-»

ken käda pä ftammeit, hvilket år et teken, at faf*"

ten ej på fit vanliga fått kan komma up, utan fal*

ler tilbaka och rinner ut pä barken.

n"^
"

Herr Bruks^^PatronFiiEDRiG Röthof har be-

hagat igenom bref gifvaAcademien tilkän*

na, det både Angelika och Spanfka Fär hos

honömhaftpod trefnad^ fä at Fem af det förra fla*

get, inom några år okat fig til en anfenlig mycken-
fectj och varit frie for fjukdomar, jåmvål dågrannar-
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ms Får liopctals bårt-dodt eller vantrifvits. H'.m

tilfkrifver den lyckan^hanmed dem haft, bättre in-

rättade fara-luiSjOch en omare fkotfcl, hvarvidhali

ibland annat anmärker, huru han^pä en god väns råd,

låtit väl fonderftota torkade kråfte-fkal, blanda der-

af uti fait-laka, och Tom oftaft gifvit Fåren in, får-

deles om vintern, under den tiden de lamma: hvaraf

han funnit at Fåren mått ganlka vål, och i fynnerhet

jQuppit vattu-foten, fom undei' våta Somrar eljeft

gjort ftor fkada i granlkapet. Vidj Får, fom fåie-

destagitinkräftc-lkal, har det märkvärdiga yttrat

fig, at då någrc afdem fla-gtades om våren eller til

Sommaren5hafva uti dem tunnits ftora hårda knölar,

med tarm- ikinofverdragnc, hängande på fmala trå-

dar vid kottet och talgen invärtes 5 hvilka då dc
opnadcs, funnos vara fulle med fondcrftotte kråtte-

Ikal : hvaraf Herr Bruks-Patron fluter, at defle

tränat fig in uti vattu-blåfönla, fom Fåren pläga få i

de vata Somrarna. Men uti de Får, fom blifvit flag-

tade hofte-tiden, hafva ingafådana knölar blifvit

fedde : hvilkct tyckes komma déraf , at de under
hela Sommar-tiden efter hand blifvit förtärde. Pa
cn hederlig Präft-mans inrådande, at cj låta de gam-
la Fåren Springa med fit flägte uti nedftigande linea^

med utlätelfe,at den MofailkaLagen om forbudnc
leder månniflcor emellan, har fin grund i naturen,
och kan med nytta i akttagas med de tama djureni
har ock Herr RotHof alla år låtit ombyta baggar.
Om detta något bidragit til Fårens yältrefnad, lem-
mt han der hån.
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Herr SUEN LJUNGQJJ IST.
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tFnsKAPERNAS^
HIST ORIA.^

Om

Nord-fkenet^

Det fynes onödigt, at på detta ftållet vid-

lyftigt belkrifva det fä kallade Nord-fkenet,
emedan vi hår i Norden fom oftaft hafve til-

L fåUc
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fållCjat genom åfyna ron låra kanna det til 3cs ut-

fcende, rorelfer och mångahanda förändringar. Se-

dan defla flags luft-tekea på någon tid börjat blif-

va mer allmånne, jåmvål uti de fodra Lånder^ haf-

va de ock, nåftan i alla lårda Samhållens Dag-
böcker ock Hi^ndliiigar(aj5 famt af få många vit-

tra och upmårkfarama Mån uti fårfkildta Skrif-

ter (b), med fiiycken flit blifvit befkrcftie, at|o-

mojeligt vore deraf gora et utdrag , få kårt och
tydeligt fom hår behofdes: hålft Nord-fkenenjåro

nns emellan få fkiljagtige, at det ena fållan, til al-

la omftåndigheter liknar det andra, ja, et och det

famma år ofta ej dfver et ognablick Hkt fig fjelft.

Jag vil derfore allenaft anföra några de vigti-

gafte omftäftdigheter, fom kunna gifva hågon an-

ledning at finna, hvad defle fken egenteligen åro,

eller hvaraf de fororfakas; famt fedan nämna dc

fornåmfta meningar de Naturkunnige hårtils haft,

om deras befkafFenhct och orfaker.

Dc bara med råtta namn af Nord-ftcnj emc-,

dan de icke allenaft måft vifa fig i Nordiflka Län-
derna, utan intaga ock gemenligen de Norra tra*

6ter pa himmelen, åtminftone tyckas derifrån up-
lliga. Af Z14 fårfkildta Nord-fken, fom fram-

icdne^Profefroren And. Celsius fedt iUpfala, i-

frårvÅr 1716 til 1732., har allenaft en fjette-del,

under

(a) Philof. 'Transaäions. Memoires de rjcad, R.des
Sciences. Aéla Peiropolitana, Mifcelanea Berolin, Ada
Upfalienjia, Cornmentarii Bononienfes^c.

{b) I fynnerhet Frobefii nova ^ Ant, Aur. Bor. Sfé^
éiacula^ Hel^Jl, iji^. Traité hift. ^ Phyf. de TAurore
Boreale^par Monf, De Mairan^ Paris 1733. Celjii ob-

fervationes de Lumine Boreali^ Norimb, 1733. Memoires
d\Aftran. de Geogr, ^ de Phyji^ue par M. ue lifle. Pe-

1738.
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under famma tid 5 blifvit anmärkt i Frankrike(c).

Uti Italien åro de åmiu mera f|ll-fynte, (a at man
der ej forr, ån vid flutet af Ar ijii^ blef varfc

nägot tekcn dertil 5 faft de redan i fju Är fynts

ofta i Frankrike. Det långtta til Söder man In-

nu vet, at de någonfin med visfhet blifvit fedde,

harvarit i Portugal^til 37 gradersNordlig bredd^dit

det ftora Norr-lkenet Ar 17265 den i9 0<5t. N.St.
fom fyntes på en gång nåftan ofver hela Europa,
jämväl flcal hafva Itråkt fig (d).

Vi fe dem icke allenall oftare hår i Norden

;

utan de åro ock här mera lyfande qvicke och hö-

gre pä himmclen. De vila fig icke allenaft v

Norra delen al- Europa , utan ock af Afien

och America, och det ofta på en gång^ hvar på
de afH. Kalm i Norra America anmärkte, d. 16,

Febr. d. :5. och ip April, Ar i7fo (e), hvilka fam-

ma nätter och timar obferverades hår i Sverige,

fom dock ligger po grader längre tilÖfter, åro et

mårkeligt prof. Detta gifver tilkånna, at Nord-
fken åro fpridde rundt omkring Jordens Norra
vånd-punét, och at den ljufa bagen, fom plågar
ftå Norr-ut, med fina andar til Öftra och Våltra
horizonten, lårer vara lika fom en krans eller ring

i luften, fom omgifver Norra Jord-Polen. Den-
na ring, fom dock ofta år afbruten och på mån-
gahanda fått krökt, år flundom mindre ellernårma-
mare Polen,ftundom vidare och merautftråkt, lå at
den bågen vi deraf fe,undertiden ftigerup alt til vårt
Zenit, och går derofver förbi til Söder. En fådan
mycket klaroch ren båge flod håri^tockholmjden

L z xz

{c) Memoires de rjcad. 1734. W T^raité de M.
Mairan.pag, 5-3. (^) K . Vet. Acad. Handi år l^ShPa^*
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^2uti innevarande Septembris Månad, kL /om af-

tonen, tilvidpafs 3ograders liogdiSSO.Sadantfker
hår nog fållan , men pä Grönland (kal flcenetnåftan

altid ftä til Söder (f) hviiket fortjenar upmårkfam-
het^och borde, til åorrevifshets århållande^nogare

underfokas.

Den omtalte ringen har dock ej Polen for

medel-punft , utan tyckes den famma merendels

,

åtminftone i var tid och här i Europa, vara 10 til

20 grader Våfter om råtta Nord-ftreket, hvarfo-

re och bågens ftorfta hogd gemenligen faller i

NNW. Denna bagens afvikning til W, kan ej

annat, ån hafva den påfolgd, at Nord-fken i A-
merica fynes oftare och til Itorre afitånd ifrån

Jord-polen, ån i Europa och Afien, hviiket ock
forfarenheten ftyrkers ty Penfylvanien ligger un-
der famma Pol-högd med Spanien och Portugal,

men har dock Nord-lken mycket olika oftare,

fom Herr Kalms obfervationer vittna. Det hän-

der då och då, at bågen ar något dragen tilÖfter.

Flera bågar ofver hvar andra åro jåmvål ofta ob-

ferverade (g) åfven fom det ej eller år aldeles o-

vanligt, at ingen båge år forhanden, utan fkenet

fvåfvar omkring pä himmeleh, utan ordning.

Skenets forfta urfprung tyckes gemenligen
vara utur et moln , af helt befynnerligt utfeende

,

vid horizonten 1 NW eller N. flundom ock i

NNO, Detta moln fynes mörkt inuti 5 menljuft

i kanterna, och liknar et eld-fprutande bårg. Der-
ifrän upftiga flammande fträlar, fom dels fprida

fig kring om himmelen, dels efter hand draga fig

tilfamman, och utgöra den ofta nämnda bagen,
utur

(/) Barhovjs obfervationes von dem Nord-licht.Léi^f.

^1S^' (g) Ada Litt. Upf. 1724.

i
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litur hvilken fedan nya ftrålar upfkjuta, fom ftun-

dom racka anda up til Zenit eller den ofverfta

punéten på himmelen ofver värt hufvud, hvareft

de fammanflotande flammor då fom aldralifligaft

fpela, och plåga formera likafom et brinnande

hvalf eller en krona, kvilken med midrans-vård

häftighet käftar fina mängfårgade utltott til alla

lidor, jämväl ofver fodra himmelen: och då år

Nord-ikenet uti des råtta glans.

Skenets rorelfe år icke altid lika qvielc. Un-
dertiden tyckes flv^net, hvaraf bågen beftår, vara

likafom dodt^ utan at gifva några utfkott , dådet

ock har en mattare blek fårg. Stundom åper tyc-

kes hela bågen befta af fmä med hvarannan nåitan

parallela och til horisonten lodråtta Cylindrar el-

ler Pyramider 5 hvilka åro uti en beftåndig rorel-

fe fram och tilbaka lamt omkring hvarandra, med
oåndcliga omfkiften. Deras få val fom de upfti-

gande utflcottens rorelfe liknar måft vågornas på
et ftormande haf. Nedre andan af defla lyfande

Columner fluter fig då gemenligen tydeligcn med
^n hogrod färg, hvarefter andra fargor, högre

up ifrån hori^^onten
,
plåga följa hvarannan, nåftan

ifammaordning^fom i rågn-bågen, dock få, atden
gulaoch gröna fynas tydeligall. Nar Columner-.
na gå på lida, år ock gemenligen den foregående

brädden rodagtig,

Eljeft likna de upftigande utflvotten oftaft

Comet-fvanfar af -allehanda fkapnad. Det händer
ock ej fållan, at en fvag lyfsna uti et ögnablick,
fäfom en blixt, utbreder lig på en gång ofver en
ftor del af himmelen, och i famma ögnablick alde-

les forfvinner, famt ledan mänga gånger ä rad,tått

pä hvarandra, framlyla och forfvinna.

L 51 Om
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Om några dylika luft-fken finnas vid jordens
fodra vånd-punél, är ånnu lika obekant, fom om
der åro några bebodda låhder. De Oft-.Indifkc

Sjöfarare komma fållan fodra Polen närmare, ån
pa fo grader, och vi hafve fedt, at Nord-fken
jåmvål åro fallfynte få långt ifrån Norra Polen.
Det vore likväl nödigt, innan man kan finna råt-

ta orfakerna til deffa flcen, at veta, om de vid bag-
ge Polerna forhälla fig pä famma fått.

Vi hafve all anledning at tro, det Nord-fke-
net ej år något nytt luft-tecken, utan varit af ål-

der, Itminilone vlfili tider, mer och mindre van-
ligt. Ty ehuruvål det nu forft på 40 års tid blif-

ilit mera omtalt och ryktbart , finne vi likvåt hos
Aristoteles (h) Plintus (i) Senec4 (k) och
flera af de åldre Philofopher, några luft-fken be-
flrrefna, under åtfkilliga namn, fom vift fig pa
Norra kanten af himmelen, och ej fynas hafvava-
Yit annat, ånåtfkilliga flags Norr-fken. Defle åro

ånnu mycket fallfynte i Italien och Grekeland,
hvareftpå de tiderna upmårkfamme Naturens ran-

fakare endaft funnos, deremot i Norden, ikenens

råtta fkåde-plats, då var brift på fådana Mån,åt-
minftone pä dem, fom något upteknat. Af gamla
Romerflva Handlingar, hvareft nog ofta nåmne*s

ibland under och betydande teken, at himmelen
ftundom om nattetid fynts brinna, vara blod-f|r-

gad,m. m.5fimt af Munke-kr6nikor,at krigs-hårar

fynts med hvarandra drabba i luften, m. m. Är
lätt at fluta, det Nord-fken jåmvål vankats for-

domsdags : ty okunnighet, vidlkeppelfe och in-

bil!-

{h) MeteorolLib.Lcap.^/d' (O ^^^fi*

JL {k) Ojjccft. Nat, Lib, L
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billning, hvad kunna de icke tillkapa for vidun-

der af de Naturligafte ting ? Månge hafva jämväl

i fenare tider trodt fig Ic dylikt , dä andre ej blif-

vit varfe annat ån Nord-iken.

Med fannolika (kål har likväl H. Mairan (1)

bevift, at Nord-fken ej alla tider lika ofta vift

£g, utan at länga tidehvarf forefallit , dä de alde-

Ics uphort. Vi vilje medgifva, at i de mörka ti-

derna mycket märkvärdigt håndt, fom ingen vär-

dar liguptekna , lä at intet fkäl at håfda-teknares

tyfthet i det målet kan tagas. Men det år annan
fak med de fifta tvhundrade ären^ dä Vetenlka-

perna haft fä mänga idkarc, fom taflat med hvar

andra, at utgifva deras ron. Om nägon dä, uti

cn Phyfifk Skrift, ibland luft teken af mindre
vigt, ej nämnt Nord-lken, eller ock allenafl: om-
rört dem fäfom ting, hvilka han allenaft funnit be-

* fkrefne i åldre böcker, eller hort omtalas j år tro-

ligt, at de i hans tid varit obekante eller fällfyn*

te. HALLEy, uti befkrifningen (m) pä det mår-
keliga'Nord-lkenet d.ö.Martii g. ft. är 1716, få-

ger at det var det torfta han fjelf fedt , faft hail

dä. var vid fo ärs älder, och altid varit en fli-

tig obfervator. Han berättar likvål, at fädana,

omkring är 1570, ofta blifvit fedde i Ängland,
afven fom de ock, fedan är 1716, ej varit der o-

vanlige. Sedan Gassendi utforligen befkrifvitfn)

det han fåg i Marfeille, är i6^i , och dermed
lika fom upvåckt de lärdas upmårkfamhet , råka-

de det likväl, pä .mer ån 60 ärs tid , nåftan aldeles

1 glomlto, fä at ingen forr ån år 1686 finnes der

L 4 på

(/) Traité de VAur.Bor, (m) Philof^ lransaä,N:o
347. [?/) In vita Peirefcii & in Comment. ad Diog,
-Laertium.
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på hafva upteknat någon ny obfervation. Det
tyckes Hkvål ej hafva med alfvare å nyo utbruftit,

torrån år 170Ö. Ar 1709 värdet ännu få ovanligt

i Köpenhamn, a^ det en 2;ang fatt folket i for-

fl^råckelfe, åfven fom det ftedt, är 14.6 i Pans*
Men fedan år 1716 ^ hafva defle fken blifvit fåal-

månne, at nu mera näppeligen någon enfaldi-r

gafre låter deraf ftråippt fig,

Hår i Sverige kan det yål altid hafva fynts

rnera, ån längre foder i Europa s men fä har dock
Celsius viftfoj^ at det jlmvål har haft finamårr
keliga intervaller, I fjelfva Grönland och Ifland

tyckes det ock vifui tider hafva uphort, Fr^^dr.
Majitens, fom varpå Grönland , år 1671 ,

ocli^

har uti des Refebefkrifning noga upteknat det lan-:

dets mårkvårdigbeter, nämner ej et ord omNord-
&en€t. Andre

j, fom varit der vid famm?). tid, ta-

la allenaft derom , efter fagn (p). Och når det

jåmvålnu ofta händer 5 at ej det ininfta teken til

Norr- ficen märkes 5 i rnänga dagar och veckor å

rad 5 ehuru himmelen år klar 5 hvarfore kan det

i^^^o^ g^^^g hafva iiphort på flera år?

Vi vete c] ånnu^ om de, efter et vist antal af

år
5 uphora och äter utbrift^i. Deras perioder tyc-

kas vara oordenteliga ^ och lårer förmodeligen än-

nu komiUia den tid, at efterkommanderna forgaf^

ves längta at fe et fä mårkeligt Ph^nomenon^

Hvad tiden vidare angår, år ingen årstid all-

deles for dem undantagen, dock infinna de fig ofr

:

'
*

taft

Sect:n, ^

"

'

' ,
^

^
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taft om Höften. Vi fe dem allenaft* om nätterna,

och 5 det fom år nog befynnerligt, hålft forrmidn

natt3 men af obfervationer på Magnet-nälen^hvar^

gemenfkap med Nord-fkenet nyligen blifvit up-
takt af Celsius och Hjorter (q) , blifve vi of-^

vertygadcjat det ock ofta år i luften om dagarna,

faftän det dä ej kan fes. Det päftår undertiden

allenaft en liten ftund i fånder 3 men häller ock
ofta uti flera dagar a rad , näftan utan uppehälL
Månens af-eller tikagande tyckes ej eller gora
mera til faken 5 an at fkenet vid Ny-tånningarna
mera lyfcr, då det ej af ^ågot annat ilen fordun^

klas.

Hvad fag nyligen' nämnde 5 om des gemen-
fkap med Magnet-nälen, nämligen at Nord-lten^j

når de ftiga förbi Vertical-puncten til foder , eller

elieft åro ftarke och ojåmnt utdelte i O ochW,
funnits fororfaka en anfeniig ock häftig rorelfc

pä Magnet-rälen^ tyckes vara et af de måft" up-?

lyfande ron i detta åmne, fom hårtils blifvit gjor-

de, och det enda, fom gifver någon anledning at

finna, af hvad flags materia detta Iken lårer be-i

ftå, nämligen fådan , fom drager Magneten.

Vid jämförande af flera obfervationer på et

och fammaNord-fken, hållne tillika pä långtifrån

hvar annan belågne orter, år ock nog bevilligt^at

fkenet hafver fit tilhäll ganfta högt uppe i luften.

Molnen hiiina näftan aldrig til en Svenfk mils

hogd ofver jord-brynet. Af Q\uckfilfrets hogd i

Barometrar, fedan jåmvål några andra ron blifvit

h f tagne

(^) Kongl. Vet. Acåid, HandLfor ^Jan.F^b, Mart. 1747.
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tagne til hjelp, år utraknadt (r), at luft-kretfcns

egen bogd ej larer gå ofver p Svenfka mil: åtmin-

ftone ar luften vid den hogden få fin och utfpånd,

at des tryckning på Qyickfilfret i Barometern ej

mera år mårkeiig. Et annat fått at utröna luftens

hogd 5 fom iloder fig på afton-och morgon- (kym-
ningarnas längd (s), i det man funnit, at ej mer
något dags-ljus fynes vid horizonten, fedan Solen

kommit i8 grader under horizonten^ inftämmer
ock med det fom^ at luften redan vid j mils hogd
år få tunn och fin, at den ej mer formar gifva nå-

got mårkeligt (ken ifrån fig, af det Solen pä ho-

nom kallar, Deremot vil Fi. Mairan, afNord-
{kenets parallaxis (t) bevifa, at det gemenligen år

ofv^n^ I oo Svenfka milhogt* Detårfant, atNord-
fkenets parallaxis årfvårat obfervera, emedan ob-
fervatorerhe fållan kunna vara rått viffe, om det

juli år famma Nord-lkens punft, hvars hogd de

A båda fidor anmårkt : men fä medgifva dock al-

e, at deras hogd måtte vara rått anlenlig, hvil-

!cet H. MusscHENBKOEKs anmärkning (u) och en

\ång forfirenhct ftyrker, iom vittna, at Nord-
:kenet infinner fig både forr och efter allehanda

flags väderlek, läat intet visfl; mårke deraf kanta-

gas, om tiikommande väder- Itiftcn; hvaraf tyc-

kes följa, at det har foga gemenflvap med den un-
dra luften.

Månge forogifva fig hafva hort et vålande i

luften , når Nord-fi.:en varit for handen, famt kånt

en

(^) Philof, 'Transaél. N:o iSi, jdmf. Acad. Handl, for

Apr, Maj. Jun, 1749. (jr) Memotres de VAcad, R, 1713.
{t) Hvad parallaxis år

,^
finnes förklarat uti Acaddiandl,

for Oä, Nov. Dec, 175:0. (/^) Phyftca,, Cap, XL,
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en fvafvelaktig lukt: men andre, fom cj varit in-

tagne af förut fattade meningar 5 och fom med
mycken flit der på gifvit aktning, hafva aldrig

med visfihet funnit något fådant.

Håraffe vi nu, at den fom vil gifva råtta Phy-
fifka orfakerna til detta luft-teken, bor vifa, hvad
flags materia, få högt uppe i luften, kan gifva få

ftarkt flvcn, at det ofta ofvergårFuUmånensPhvar-
ifrån den får fit ljus ? hvaraf den häftiga rorelfen

och de häftiga förändringarna fororfakas ? Han bor
ock tillika gifva giltiga ikäl,hvarf6re fkenet håller

fig endaft vid Norra Polen? hvarfore det vifla tider

aldeles uphorer, och åter andra tider år få ofta

framme. Defla omftåndigheter, tillika med fle-

ra ej mindre underliga, hafva alla mycken fvårig-

het hvar for fig, men åro tilfammans tagne ånnii

fvårare at förklara och leda ifrån en orfaic. Vi vil-

jehårnåft nämna de Naturkunniga3 hår tils gjorda
forfok i detta mål.

PEHR WARGENTIN.

Nägra j^Jirojtomifka Obfervationer ,

Gjorde i Stockholm

Af

PEHR WARGENTIN.
/, Manens Formorkelfe^ d, iiDecemb, är 1749,

om aftonen^

Hag hade ånnu ingen Micrometcr, utan allenaft

g en^god7Tots rcfraélions Tub,mcd hvilken jag
måftc noja mig, at gifva akt på Månens fläc-

kars
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kars ii^gang i Jordens fkugga. Tiden år rattad

efter en Middags-linia, hvars felaktighet , fomfe^
^an genom tjåniiga obfervationer blifvit utrönt

,

liär är afråknad/

^ Jordens half-flvUggaborjade^fafom T.m. f.

én tokna^vifa (ig pä MänensOftra brådd kl. 7. y 6. i o.

S jclfvaflvUggen tycktes räka Manen 8. 2. ?,8,

Fläcken Scbickarkus ftod i kanten af

Ikuggen ^ - - 8.6. 30.

fycho var redan djupt inne i half-

(kuggen r - 8.16.44,
Tycho var nu til någon del betåkt - 8. 17, 48.

S3^6^ifA9 fo^ameråntilhå 18. 28,

^ychö bartfkymdes hel och hallen 8. 15). 14.

Mare Humorum bonade råkaficuggen 8. lo. 4^
Gajfendus nalkades Jordens fi^ugga - 8, 3 3 . 30.

- Sielfva (kuggen hinner G(r(^7^;^^/^i' - 8.36.10,

Gajfendus fyntcs e] mera - - 8. 39. 10.

FracafJorius börjar fordunklas r 8.47. o.

FracafloriustiX hälften betåkt - - 8. fz.43,

Sedan blef muiit 5 få at intet vidare

kunde obferveras, allenaft fyntes Manen
et ögnabiickjdå Tycho nyligen kommit tw

tur fkuggen ^ ^ t 10. o. 8.

Jag har fatt pbfen^ationer pa denna Formor-
kelfe ifrän atlkilliga Obfervatorier utomlands, af

hyilka^ jåmforelfe meddp^Ia3^ä vålfoniaffler:^Cor-

refpondenta obfervationer, jag cn annan gang vil

Utleta Stockholms Longitiid eller belägenhet i ö-
ller och Walter ifrån de forfiämfta Europeifka

pbfervatoriers Meridianer.

Må-
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Manens Totala formorkelfejd.S. Junii^ ^7fo^
obferverade jag i Skåne vid Gimrishama : hyaraf

en annan gång Ikal lemnas et utdrag,

IL Om entitenComet, fom fyntes i Jamarii

Manad, dr 175*0.

I anledning af livad i några Utlåndfta Poft-tid-

nmgar berättades 5 om en anfenlig Comet

,

fom ftuUe vara fcdd i Ängland ^ emot flutet

af Decembris Månad, år 174P5 tögjag migfore,

d. 21, Januarii dernåft påföljande 5 at ftrax i mörk-
ningen om aftonen , pä det flitigalle utforfka, om
något ovanligt vore på himmelen. Jag brukade

en liten god hand-Tub, af en ochen half fots långd-

Och emedan Cometer gemenligea plåga forft vifa

lig, antingen i Wåfter om aftnarna, eller i Öfter

om morgnarna få genomognade jag ftrax de Wc-
ftra och Nord-Weftra Trafter af himmelen, hålft

den i Tidningarna omtalte Comcten jåmvål (kal

hafva varit fcdd öm aftnarna i Nord*Weft^ Jag
råkade ock ftraxt på en ftjerna , fhvars tydeligiii

fvans och emot defs ftorlek matta fken, tillika med
flera kånneteken utmärkte, at det verkeligen var
en Comet.

Jag blef honom forft varfe, klockan vid pafs

f om aftonen, i WSW , til ungefärligen 14 eller

i f graders hogd ofver horizonten, och fick jåm-
yål ftrax derpå igen honom med en 7 fots Tub,foiii

ånnu mera forviflade mig 5 at det var en Comet.
I början kunde jag, for afton-rödnan fkitl,- med
blotta ögonen hvarkcn fe Comcten eller någon
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:

ftjernaides granlkap : der emot, fedandetbkf
val mörkt ,

började Cometen blifva låg och ned-
fånkt uti horizont-dunllerna, fom jämväl hindra

cn, at der fe någon af de mindre ftjernor. Dock
fyntes Cometen dä tämmeligcn väl, både for mig
och andra närvarande, ibland hvilka jag kan nämna
Herr Ekström, famt, jämte Cometen, en vacker
ftjcrna, lik til ljus och ftorlek den något högre,

men närmare til Söder ftående ftjernan i Pegaft hals,

fom af Bx^ijER kallas ^ Pegaft. Men med hand-
Tuben fäg jag ock en annan ftjerna, nägot min-
dre, ej längt itrån Cometen. Jag var länge ovifs,

hvilka defla tvänne ftjernor fkulie vara> ty en el-

ler et par ftjernor for fig fjelfva ar fvårt at kanna
Igen, när inga flera fynas der omkring. Emedan
de ftodo fnedt til höger under Qyadratun} Pegajiy

och båda voro näftan lika högt ifrån horizonten,

famt tämmeligen klara 3 tog jag dem for cl och y i

Wattumannen. Men fed^rmcra, befynnerligen

fcdan de, följande hoft, kommo vip utur Sol-ftrå-'

larna, blefjag fulleligen ofvertygad, at den ftor-

re, fom fyntes med blotta ögonen, var g P^g^fi^ '

eljeft kalkd Emf: den mindre 3" Pegafty fom bag-

ge fitta uti Pegafi hufvud.

Jag var då ej forfedd med Micrometcr eller

annat Inftrument,hvar med nogare obfervationer

kunnat anftällas, utan mäfte noja mig med, at al-

lenaft efter ogon-måttet doma om Cometens be-

lägenhet emot deifa tvänne ftjernor. Han ftod

något under enlinia, hvilken man forcftäller fig

dragen imellan ftjcrnorna, litet närmare t än ^'jfc

Tab.VI.fig.I.

Vinke-

4
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Vinkelen til Cometen var antingen rått eller

ganlka litet trubbig. Svanfen tycktes vända fig

juft til g, och fyntcs med blotta ögonen vara af
"

godatva graders längd. Cometen gaf ej e mycket
efter i klarhet, och var, utom fvanfen, jåmvål

forfcdd med en nog vidlyftig Athmofpher. Ine-

mot det Cometen, vid pafs kl. 7. Ikulle gå ncdcr^

fyntes fvanfen ånnu tydeligen, ftåendes naftan lod-

rått up ifrån horizonten, falt ån g med moda kun-
märkas

.

Följande afton eller d. 21. Januarii, fag jag

honom åter, dä han hade flyttat fig nåmare ^-^fa

at des fynliga afltänd ifrån famma iljenia var alle-

naft vid pafsjen tredje-^dcl aflängden imellan ^-och
€ : men ifrån s var han, få vida jag efter ogne-måt-

, tet kunde doma , lika långt fom g ifrån 5'. Hans
lilla fvans ftyrdes midt imellan ftjernorna. Han
fyntes denna afton illa med blotta ogmienj men i

Tub fågo honom mänge med mig.

Den och 14 var mulit. Den zf om afto-

nen, lammaledcs. Dock fåg jag Cometen då en
.

gå^jg i mörkningen, med hand-Tuben, mycket ty-

deligen, pä en klar flåck , tillika med en ftjerna

fnedt ofver honom, til hvilkcnhan vande finfvana.

Jag kan ei fåga for viflb, om denna ftjerna var 3-:

håTler det dock for fannolikt, emedan jag de for^
ra dagarna ej blifvit varfe någon annan, få ftor,

der i negden. Men i den håndelfen, hade Come-
ten ej flyttat fig få mycket i proportion, under
de tre fenare dygnen, fom imellan d. ii och zi.
Eljefl; var han til fit fken denna gången ftarkarc

^
ån de förra aftnarna, och ljufare än lljernan^ un-
der hviken han ftod. $trimorna i fvaafen, når-
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liiaft kroppen, fyntes ock, i hand-Tuben^ rått

klara ^ få långa, fom 4 cUcr f gängor hans egen
Diameter.

Sedan var irigeil klar afton, förr åil d. iÉ. och
2p Januarii , då jag val fick igen famma ftjernor

,

men fokte forgåfves efter Coiieteii, hvilken då
formödeligen gått neder^ förr ån detblef fåmorkt^
ät han kunde fynas.

Jag vet val, at delTa obfervationer ej kurinä

tjåna til mycken råttelfe, at upfoka Cometens
verkcliga väg i Sol-^fyftemen^ men emedan jag ej

fpordt , ät man någorftädes utom lands blifvit ho-

nom varfe, och har jåmvål anledning attrd, det

rycktet, om den nyfs förut i iVngiand fedda, va-

rit ogrundadt, åtminftone år ovifs, om det varit

denfamma; iå harjag ej aktat for onyttigt, at med-
dela få mycket jag hade tilfållc at obfervera, på
det man åtminftone må veta , at en Comet i delTa

dagar var framme. Så mycket kan man likvål

fluta af obfervationerna, at Cometens fynliga ro-

relfevar Secundum Seriem ^/^^^^/r^^;;^, eller ifrån We-
ller til Öfter : at han i början hade in emot bogra-
ders Nordlig Latitude, fom dageligen forminfta-

des : at han flyttat fig til det minfta 4 grader om
dygnet, famt at han fkyndat fig utfore til Solen,

af hvars fl:rålar han fedan bårtgomdcs^

Natten emellan d. 8. och 9 Januarii, var hår

tnyeket klar, och emedan jag då juft var ftaddpl

tn refa ifrån Upfala til Stockholm, famt roade

mig på vågen, at åfkåda himmelcnj tyckes mig
ät jag, oaktadt Mån-fkenct, flaille hafva fedt

Cometen, om han då varit någorlunda ftor.

III.
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///. Stjernansl^ y ^fom fttur I Oxensfodr^horn^

hetäckning af Manen ^ den 26, 061. är lyji, om mor-

gonen^

Pet klarnade oformodeligen , kl. iii emot t

om morgonen^ då iljernan ej var långt ifrån Må-
nen. Til at utforfka hennes Selägenhet emot Må-
nen, lå val fom Månens egen belägenhet på him-

mclen och fynliga rSrclfe, jåmfårde jag dem några

gångor med hvarandra, medelften god Microme-
rer^ förfärdigad af Herr Direcleuren Ekström
och lämpad til' en 6 fots refractions Tub.

Jag vil allcnaft anföra tvånne af 'defla obfef-

vationer, hållne nårmaft in til den tiden 5 då Må-
nen gick igenom Meridianen^fom fkedde vid pafs

kl. 29 minuter.

T, in*

Kil*z. 16,01. gick Månens medelpunél genoffi

en ftund- Cirkel 5 eller en til JE-
qvatoren lodrätt ftåld tråd uti Mi-
crometern.

2. ty. 185 gick Månens Öftra och Ijufa brådd
igenom famma Cirkel.

1. 23. fl, kom förenämnde lljerna, ^ b/ 5 til

famma CirkcL
Månens Norra eller ofre brådd var
då o. gr. 18. min. fcc. Nordli-
gare i Declination ån ftjernaii.

KLz-ji.fö, Månens medel-panft, a nyo^ ge-
nom en ftund- Cirkel.

1. 35.07, Des följande eller Öftra brådd.
' ^» 3P'if3 Stjernan gick genom famma Cif-

keL
Månens Norra brådd var dcnnä

M gån*
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gängen o gr. i8min.:57fec. Nordligare i

Declination ån ftjernan.

Månens Verticala Diameter
befans vara - ogr.

5 3.min.3p.fec.

Til at af delTci obfervationer uträkna Manens
fynliga flålle på himmelen, mäfte, för refractio-

nensfkiilj tiLMänens Diameter laggas en Sccimd,
och til de fundna Declinations {kilnaderna vidpals

en lialf fecund. Sedan maftetids-fl^illnaden emel-
lan Manens medelpuncts och ftjernans gång ge-
nom en och famma llund-Cirkei, reduceras uti

grader och,minuter af ^qvatoren, til at finna

Månens och ftjernans fkillnad i Jfcenfto Re£la vid

hvardera obfervationen : hvilken vid den förra ob-

fervationen då blir t gr. min. 4. fec. : och vid

den fenare i gr. f i min. 3 3 . fec. Nu var ftjernans

jäfcenjio Reäa ^ enligt Zannotti Catalogus Fixa*

rum Lödiacalium^ reducerad til denna dagen^ 80 gr.

42 min, 1 1 fec. och des Declinatio Borcalis 20 gr.

f8min.pl fec, Altfå blifver Månens medelpunéls
Afc. R. enligt min obfervation, kl. 16 min. i

fec, 11:78 gr. 44 min. 7 Sec. Men kl. z. 3imin.5'o

f. var famma Afc.R.~ 78 gr. fo min. 38 fec.

Och når man ifrån de fundne Declinations

fkillnaderna emellan ftjernan och Månens Norra
brådd, drager Månens obferverade halfva Diame-
ter, och vidare drager det äterftäende ifrån ftjer-

nans egen Declination, får man jåmvål Månens
medel-punfts Declination, nämligen vid förra ob-

fervationen zo gr. f6 min. zj. fec. och vid den fe-

nare zognföm.izfec.

Efter Zanotti Ephemerides och Fi^anfka A-
ftronomifka Calendern, fkuUe Månens Declina-

tion
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tion til denna tiden vara vid pafs 2,1 gr. ^7 min.

Skillnaden af cn halfgrad emellan uträkningen och
obfervationen, lärer tornämligaft härröra af Må-
nens parallaxis, fomgor, at han fyiles lägre, art

han eljell borde. Om Heii^ De la CaiLle,
denna iamma ftund, vid Caput bon^ Spi^ efterof-

verenskommelfe ^
jåmfort Manen med famma

ftjerna, få larer af denna och flera dylika päora-

fe lidor gjorda obfervationer. Månens fokta pa-

rallaxis i det ilogåfte iiptåckas.

Sédan fkred Månen alt närmare och närmare
til ftjirnan, til des han aideles betåkte henne ^

hvilket flcedde vid des ljufa brådd
5

T. ni. t,;

fanima niörgori, klockan - /l*
Honkom åter fram vid detl niorka bråd*

den 5 i et ognablick - - 6. £3. f/i

Jag hade vidoccultations tiden ej beqvåmlig-
het i mina rum 5 at bruka Micrometer, enledah

Månert då var fkriden rhycket til Wefter, ditjag
har trång utfigt; men jag markte dock , ät Må-
rtens declination då anfcnligcn aftagit , fedan haii

gick igenom Meridianen; ty ftjcrhan Var då mårké-
ligen mårmare Månens Norra än des Södra brådd.

Utom Hen' Profeflbr Stromer^ fom fäm-
ma natt lyckligen obfervcrat detta i Upfala, öcjfi

fjelf lårcr vid tilfälle meddela lina obferyätiörler^
harjåmvål Herr Obfervatorcn Sohenma rk^i Her-
nofand^ fom har 6z gr. 38 minuters Pölhågd, och
ligger nåftan midt emellan Upfala och StöeM-
holms Meridianer, ledt lljernans Im^ -'^

merfion^ - . . kl, f . io iti; Ii
fornt des Emerfion ^ ^ 6:ij. 10.
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RÖN
Om

MaJhLejonet
Gjorde och inlcmnade tilHENNES KONGL.

MAJESTET
Af

CARL De GEER.
Och afHENNES MAJESTET allernadigfl; in-

gifne til Veteiifkaps Academien.

Infeétet Formica-Leo eller Myr- Lejonet ^ fem fatt

det namnet af Herr Pi^uche uti des Speäacle

delA Nature ^ och fom nu år nog bekant > år

ct ibland de mårkvårdigafte djur, fom ånnu biifvit

oblerverade uti det flågtet > i fynnerhet i anfeen-

de til des liftiga grep at fänga andra Infeéter, fä-

fom Flugor
5
Myror^m. m, hvilka det använder

til finfoda. HerrREAUMUR hargitvit Hiftorien

derom , uti Sjette Tornen ai des Memoirespour fer^

vir a PHiJioire des InfeSles.

Man har nyligen i Frankrike uptåkt några
Mafkar, fom val åro af annan fkapnad ån Myr-
Lejonet, men fom likväl mycket likna det til de-
ras lefnads-fatt och til deras behåndighet at foda
fig. De goma fig uti fanden, och gora der en
grop, til fkapnadfåfom en tratt. De ligga der

på bottnen och vänta , til des något Infeét kom-
mer och faller i deras grop. Herr Reaumur kal-

lar dem Majk-Lejon ^ och fkickade forleden Våras
med Päften några af dem lefvande til Hennes Ma-
jeftät, uti en liten låda, fyld med fand. Af 7 el-

,
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kr 8 Maftar fom biifvit inlagde, var allenaft en

enda vid lif5 dä aften kom fram : de ofrige voro

redan döde och fortärkade. Hennes Majcftåt be-

hagade nådigt, at ftraxt vid ankomften eller d. 8

April, Icmna den lefvande Maflcen til mig, med
befallning at gifva agt på des hushållning och be-

fkrifv^a honom.
Hvad upmuntran år det icke for en ållkareaf

NaturalHiftonen,då han fer, hm^u en flor Drott-
ning icke allenaft roar iig at åfkäda och betrakta na-

turens fofter, utan ock fjelf hafver infigt uti den
Vetenlkapens ftorfta hemligheter? Hvar och en
lårer altfå lått foreftålla fig, med hvad noje och
flit jag tog mig foreat gifva akt på detta märkvär-
diga kråk,.få mycket mer, fom det formodeligcn
ej lårer finnas i Sverige, emedan H.Reaumur
uti des Bref til Hennes Majeftåt, berättar, at det

ej en gäng finnes omkring Paris, utan allenaft i de
Södra Lands-orter i Frankrike,

Når jag fick Mafken (Tab. V. fig. 1,2) af

Hennes Majeftats nådiga händer, varhaninneflu-
ten i en liten fyrkantig låda, fig. 7. abcde til

hälften fyld med Sand, hvaruti han innan aftonen

gjorde fig en grop, gg^ hh^ hvilket utmärkte at

han var hungrig. Han kunde ock nu väl behof-

va mat, eker några veckors fafca. Emedan jag

då ej hade något Infect at gifva honom. Väntade
jag til näfta morgon, d. 9 April, dä en liten fluga

var det forfta villebråd jag honom bod. Jag ka-

ftade henne uti den lilla gropen, hvaruti Malten
lag lika fom på lur, med halfva delen af kroppen
gömd i Sanden , men den andra halfva fom var

framdelcn, ilack fram utur Sanden. Han tog ftrax

^ M 3 fatt
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hit pa flugan 5 eller rättare fagt, han kaftade fig

6fver henne och flängde fin kropp rundt omkring
fl ligans ^5 läfom en liten orm. Inom etognablick
var flugan utur ft:änd fatt at flita fig los 5 och jag
fag at hon holts qvar med en hvafs pigg 5 fom
Mafken bår fram pä hufvudct , och fom han hade
Iluckit in i Flugan. Derpä gick han aldeles ned i

Sanden, och drog Flugan näitan hel och hållen

ined fig under Sanden : på detta fåttet lag hanle-r

dan långe ftilla och fog Flugan, fom Inart blef

dod. Stundom rörde han fig likväl mycket qvickt^

likafom med fkakningar. Större delen af dagen
användes fåledes at fuga pa Flugan, men emot
aftonen fant jag honom hafva ofvergifvit henne,
och kaftat henne utur gropen, et tarnmeligen långt

ftycke ifrän brädden.

Klockan 1 1 om aftonen fag jag at han ater

hade lagat fin grop , fom något kommit i olagyge-^

nom det bemödande han gjort fig at hålla failFlu^

gan, och genom des rorelfer under fugandet. Hon
liknade nu en tratt fåfom i början.

Den 10 om rnorgoncn låg Maflcen helt (lilla

vid bottnen af fin tratt, med bakdelen nedgrafven

i Sanden, men framdelen ofvan på liggande långs

efter bottnen och l>råddarna af gropen. Jag ha^:

dock mårkt, at ej eller framdelen altid år aldeks

bar, utan at han vältar fig fikta i Sanden och be-

tåcker fåledes jåmvål den delen med et tunt hvarf

Sand, lä at han knapt fynes. Mån icke detta år

en lift, at han vil goma fig for Infcéterna han år-

nar fånga? Jag tror det fa mycket håldre, fom
j.ag vid andra tilfållcn fedt, det han val tål at lig?

pa helt bar , iafom når han redan fått rof , och

år fyffelfatt at fuga det uppå,
" När
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När han fa lag, l^albide jag til honom igro-

pen en liten iVart Tipula : llrax rcilc han (ig up
och i ognablickpt kajbide iig ofvcr henne, lamt

fatte fm mun mider buken pä Tipulan , fomvar
flifl. utanat flippa^forr än hon var utfugcm. Hon
bemödade lig likväl en liten ftimd at llita fig lo.s,

men forgäfves, och var ftrax der efter do4. Mid-
dags-tiden lemnade han henne, formodeligen ^fr

ter han redan dragit all faftcn utur hemies kropp.

Dä fäg jag huru han kallade ut henne utur gro-

pen. Han ftack hufvudet litet ned i Sanden, un-
der der den dcda Tipulan läg -y och dä han i haft:

och med häftighet reftedetup, kaftade han afet

ofver brädden af gropen, til tvä tums häll derifrån.

Malkens kropp liknade vid detta tilfälle, en tilho-

pa tryckt fjäder, fom är fållad vid ena andan, och
med den andra ft:är emot nägot loft ting : när hon
fär frihet at fpänna fig- ut, käftar hon det lofatin-

got bart pä längre eller kärtare häll, alt fom hen-

nes fpänflighet år ftorre eller mindre. Pä lika

fatt käftar opk Mafken up Sanden utur fin grop

,

när han vil renfa henne eller gora henne djupare :

han fticker hufvudet och et ftycke afframdelcn
ned i Sanden och refer fig häftigt up, hvarrned
han fprätter Sanden up i luften, fä at det lika fom
rägnar Sand pä alla fidor. Och emedan Mafken
under deft^a rorelfer belkrifver lika fom en half-

Cirkel med framdelen af fin kropp , fä blir och
Sanden kaftad rundt omkring och fpridd til alla

bräddar och väggar i gropen.

Sedan gaf jag honom en ftor Fluga af värn
vanliga Hus-flugor, af hvilken jag foril utrykte
en vinge och fyra fötter, pä det hon ej ikulleblif-

M 4 va
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Vä Maflccn for ftark oCh imflippa. Men han tyk-
tes blifva rådd for detta emot hans lilla kropp nog
flora djur: han krop ned i Sanden, ock kom ej

mer up, fä| långe Flugan der lag : Detta var juftej

något prof af den hjeltemcdighet, fom anftod det
ftora namn Mafken fatt.

Emedan denna flu^a med fin rorelfe redan
fatt gropen uti oifcick, fa tog jag up Mafken utur
Sanden 5 at afrita och befkrifva honom.

Jag blef då varfe en fak , fom år nog befyn-
nerlig. Så långe Mafken ligger i fin grop, år han
ofvermåttan qvick : om man aldrig få litet fkakar

lådan eller rorer vid Sanden omkring gropen, dra-

ger han fig fåfom cn blixt licder i Sanden^ Des
ofriga rorelfer, fåfom til exempel, når han graf-

ver i Sanden, Ike ock med mycken häftighet: men
når man tager honom utur des hus, och låggcr ho-

nom bar, blir han orörlig och låter handtera fig,

utan at gifva teken til minfta rorelfe , aldeles fom
vore handod^ Han forblifver uti detta tililånden

ftund, til des han marker at alt år ftilla, dä han å-

ter börjar rora fig, kanna med hufvudet på allafi-

åov y och foka Sand at goma fig deruti. Sanden
år hans element,fåfom vattnet fiikens : lå fnart han

kommer der utur, mår han ej vål och kan ej fort-

fåtta de rorelfer , fom åro honom nödige til des

vidmagthäilande,

Jag fatte honom äter på Sanden : han låg der

litet ftilla, men började fedan krypa ned, med huf-

vudet föriit. Det kofcar honom litet arbete at

trånga fig ned i Sanden, han mäfte något bemöda
fig, innan han fmåningom der med kommer til

rätta. Hufvudet år det vårktyg, hvarmed han
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gor fig våg. Jag har mådct, at han ej gar djupt

ned 5 utan haller iig tått under Sand-brynet. När
han forft hårat ned hufvudet lodrätt, ftyrer han

det ledan våg-rått eller horizontek under Sanden,

och far fort uti denna direétion, jämnfides med
Sandens ofre bryne. Detta kan man lått fe, ty

der han drager fig fram , rorer fig Sanden midtof-

ver hans kropp och år litet uphogd , me^n fdler å-

ter ned på båda fidor, fédan Malken år förbi, fä

at man tydeligen kan fe utan pä Sanden, de vågar

han gjort der uiader. Sedan han framfkridit vid

pafs en tums längd, ftannade han och låg likafom

1 en djup dvala, ofver en half tima, fom jag vän-

tade på honom.
Klockan ii om aftonen, fom var tre timar

derefter, når jag äter befokte honom, fant jag än-

nu alt ftiila hos honom, och hade han ej eller än-

nu gjordt fig någon grop. Formodeligen lärer han
hafva behofthvik, emedan jag få mycket och lån-

ge tröttat honom , under det jag afritixie honom.

Andra dagen om morgonen, hade han redan
gjordt fig en grop, fom dock cj var djup, hvarelt

han holt haifva kroppen uppe, efter vanligheten,
när han lurar pä rof. Efter middagen öfvergafhan
den gropen, och gjorde en ny, et litet Ilyckeder
ifrån. Men forr än jag går vidare, viljag be-
fkrifva fjelfva Infeftet.

Maiken fig. t och 2, är en half tum lång och
mycket fmal Kroppen år Cylindrilk.^ och fram-
delen fmalare ån bakdelen. • Vid forita åfeendet
liknar han en liten Fjåril-mafk af det flaget fQm >

mäter (Chenille arpenteufe). Kroppens fkapnad |r

näftan den lamma, och har jämväl fimrua ftyfhet

M f med
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med dem fom kallas Chemlies arpenteufes en haton
,

nämligen c^i man har tagit honom utur Sanden
9

ty dä häller han lig gemenligen ftyf och orörliga

fäfom vi redan fiiigt. Men vid andra tilfållenkan

han väl pä allahanda fått kroka fig^ ftundom uti

en lialf^Cirkel eller nägon annan krokog linia, få-

iom lig. z. utvilar, ftundom fkapar han fig fäfom
et iig. 1 3 ofta bSjer han framdelen af kroppen
nålian i rin^:^, fom är mer eller mindre oppen^ fig;

3 . Äfven uti deffa kroppens krokmngar och ätlkii?-

liga ftällningar, liknar han ofvannåmnde Fjåril-

mafkar.

Men dä man äflädar hönorn noga med Micro-
fcop, fig. 3,fer man likväl at han för ofrigtärmycr
ket olik Fjåril-maflvarna. Han har aldeles inga

fötter: han behofver dem icke eller 5 emedan han

år fodd at endail lefva i Sanden. -Han, fäfom
andra Jordrmafl-rar^ drager fig fram i Sanden och
if^rråttar alla fina rorelfer. blott igenom de ringars

f^mmandragande och utilråckande 5 hvaraf hans

kropp är fammanfatt. Des färg år gråaktig, eller

gra nägot Hotande pa gul eller hvit-blek. " Den-
na fårgen kommer nog nåra til den vanligafle San-

dens egen färg*, och Malken tyckes hafvafätt fä-

dan färg, pä det han fä mycket mera mä kunna
goma fig for Infe6ternas ögon, for hvilka han lläl-

icr forfät i Sanden. När hanar val mått af nägot

Infeél han fugit, fä fynes vät&an eller födan fom
han intagit, igenom det genomlkinliga fkinnet,

och fer hon dä fvartaktig ut.

Kroppen åf fordelt i ringar, fäfom Fjåril-

inalkarnas. Jag har räknat ellofva ringar, men de

forila vid framdelen äro mindre tydelige än de an--

dra, hvarfore jag ej eller är vifs, om icke der äro

flera

/
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flera ån ellofva. Hufvudct har en Coniflc fkapnad,

fpitfig at ändan
5

fig. 45lit. /. och fig. t p. Det
år icke olikt hufvudet pä de vanliga kott-maflvar,

Ibm förvandlas til blä flugor. Det tyckes hafva

en ombytelig flvapnad, fäfom dclla flugu-maflvars;

det år 5 deras hufvud år ej tåckt med cnhard bräflv-^

eller benaktig hud 5 fom gor des fkapnad beftån-t

dig och oombytelig^ fädant fom atfkilliga andra

laleifcers malkar hafva detj utan mjukt, fä at ma-^

flvcn kan utvidga hufvudet och draga detihop»
Vid andan af hufvudet fer man en tagg eller pigg,

fl:al-eller benagtig, brun til fårgen, lom vid vifla

tilfållen tycktes mig vara tve-klyfdjfig.f,/?. Detta
är det värktyg , hvarmcd han häller och genom-^

fticker de Infe6ler han griper, och efter alt utfc-?

ende, jämväl det fug-ror, hvarmcd han iugcr.At-^

minftone iärer ej munnen litta långt der ifrån.

Hufvud-fpitfcn på de mafli:ar, fom upfluka trä-

lofs {fucerons)och fom blifva flugor med två vin-

gar, år til fl^apnad mycket likt Ma(k-Lejonets,

Men til at rått underioka detta hufvud, bor-
de man hafva flera Mafl;ar. Man borde klämma
det, pi at tvinga fram de dertil horande delar. Det
tordes jag ej gora med denne, emedan jag var an-

gelägen at bibehålla honom vid*liivet, til at fe

des förvandling. När han hvilar fig , drager han
in hufvudet uti den forfla ringen , fä at det alde-

les intet fynesj och då är framila ändan af kroppen
kuilrig, fig. :5, /. Jag har ipärkt, at det är med
hufvudet fom han drager fig fram genom Sanden:
det gor honom tjenft i ftället for fot, och är ho-?

nom en ftodje-punét, når han fl^al draga tilhopa

fina ringar, ty dä fåfter han def i Sand^, Mar
flcania
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j(l:arna fom åta trå-lofs^ hvilka jag nyligen nåmdc;^

betjäna fig pä (amma i ätt af hufvudet.

Jag har uagt5 at framdeien af kroppen år fma-

lare ån bakdelen. Ifrån hufvudet til ftjerten tager

tjockleken fmåningomoch jåmnt til. Förutan in-

fkårningarna, fom ätfkilja ringarna, har han en
myckenhet fkrynkor tvers ofver kroppen , i fyn-

nerhet pa framdeien, hvilka mycket hindrade mig
at fe ringarnas råtta fkilje-mårken. På hvardera

lidan om kroppen fer man en uphogd rand, långs

efter -hela kroppen, af olika bredd, emedan
den midt på hvar och en ring år bredare än el-

jeft. Den {illa ringen, fig, i,/? och fig* 3,7),

är långre ån de andra, och litet afpiattad. Des
naturliga belägenhet emot den ofrige delen

af kroppen, är fädan, at han ftår litet krökt

upat , få at han med den nåft: foregående ringen

gor en tiaibbig vinkel. Den gor lika fom et ut-

Itott eller en hake på Malken , hvarmed han, kan
hånda, häller fig faft i Sanden. En rad flytva

härda taggar fåfom fkal eller tåmmeligen länga

krokar, fig. 3, och 4, ^, bogde fram emot huf-

vudet, åro ftålde utefter en kant emellan 10 och
1 1 ringen, under buken pä Mallen och up påhaif-

va fidorna, hvilka torde tjäna til famma ändamål.

Under den 9 ringen fer man och några krQkar,fig.

3,^», lika de förra, men kårtare och til mindre an-

tal. Utom deffa krokar, har l/ian på åtflciliiga

ftällen kårta flyfva här, fom här och där fitta i

toffar, men ingenftåds fer man mera deraf, ån pä
båda fidorna af framdeien, eller de f forfta ringar-

m^fig, 5 . Hvart och et af defla hår fitter på et litet

aflängt Conifl^t utlkott; de likna taggar eller klor,

fig, f, e^^^, ock gora framdeien af kroppen myc-
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ket taggig och luden pa fidorna. Defynas ej^ii"

tan då man fer Mailen pä ryggen eller pä buken

,

ty när han ligger pä iida^ tig. 3, kunna de ej

märkas.

Sifta ringen flutarfig med fyra Conifka^tåm-

meligen länga och kottfidla utfkott, fig.65 ej oli-

ka horn. De två medlcrfta/,/, åro uti rät linia

med fjeifva kroppen, men de pä fidorna, d^d fit-

ta lod-rätt emot kroppens längd. De förra åro

litet mindre än de tvä fenare. De åro alla fulla

med tjocka och ftyfva hår. Jag har ej mårkt, at

Mafl^en kan rora dem. Det är fvärt at fåja, hvar

til defTa mårkeliga delar tjåna. Jag har tyckt, at

de åro litet bogde upät. Månne de icke hjelpa

Ma{ken,at hälla bakdelen faft och ftadig i Sanden?

Jag år benägen at tro det.

Ofvan pä den fifta ringen, nåft in til 'de tvä

medlerfta och emellan fido-uphogningarna, fynes

en liten afläng lem, ftåld längs efter kroppen,fom
tyckes vara en opning eller fprynga, fig. 6, Mån-
ne icke detta årutgången for excrementerna, hvil-

ken i den håndeHen fitter ofvan pä bakdelen. Jag
har noga (kårlkådat denna delen under buken,
men ej funnit der någon liknelfe til opning. Herr
Reaumur har redan funnit, at jämväl på Lilje-

•malkarna {Fers des Lis) fom täcka kroppen med
fina egna excrementer, och fom forbytas til roda

Scarabeer, buk-opningen fitter ofvanpä bakdelen.

Hade jag vägat mig at klämma denna Mafken, tor-

dejag hafva fått någon uplyfningderom: imedlertid

lemnas frågan oafgj ord. Stundom tykte jag,at

fpryngan liknade et Stigma eller luft- ror at andas

igenom, iådana fom finnas pä fidorna på Fjäril-
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Mafkarila.' men jag haller dock for troligare^ at

det är buk-opningen.

Jag for fedan fort at dageligen gifva maflven

Flugor. Undertiden var han mycket Iheil at gri-

pa dem 5 ftundom äter vilte han lig mindre ange-

lägen, och om han dä ej rakade at fä fott pä Flu-

gan i forfta taget j gömde han lig ftrax ned i San-

den och kom ej fram, fä länge Fki^^an lag qvar i

gropen 5 fä at det fäg ut fomhade f lugan (Ivråmt

honom.' Han kan ej pä annat fatt hälla fall deln-
fc6ter, fomhafva den olyckan at falla i hansgmp,
än at han flänger fig omkring dem , och fedan be-

flitar fig at flicka hufvud-taggen igenom den, men
emedan detta fordrar nägon tid, händer ofta, at

Infecterna flita lig lofa och undilippa hans klor.

Han är altfä ej fä god Jagare, fom Formica-^ f.eoy

hvilken med fina tvanne ftora och rörliga horn i

Sgnablicket griper fit rof ^ utan at nägonfin iläp-

pa det. Men var Mafk tager ofta miilom. Om
icke Naturen hade lårdt honom at fänga Infefter

med Lift, flculle han do af hunger^ afven fom F<?r-

mica-Leo : ty jag har märkt, at utom Sanden kan
han ej gä af itället. Man vet atFormica-Leo kan
ej pä annat fått gä ån baklånges , och formar cj

gora et Iteg framåt : likafult lefver han, åfven fom
Malk-Lejonet, af i*of. Kan nägoil, utan djup

och vordfam forundran ofver Skaparens vishet,be-

tracka defla fmä kräkens oliKa fått at foda lig?

Skulle nägon hafva trodt, atet djur, fom nåpligen

kan gä, och ailenaft gär bak-långes, likväl fån-

gar lefvande Infefter och lefver af rof ? Sädana

under, och en oåndelig myckenhet dylika^ vi-

far ofs Infeélernås kännedom : kan dä nägon fåga,

Ät de ej åro varde vår upniårkfamhet ? I mitt tyc-



1752. Jul Aug^ Sept, 191

ke mafte det finne vara aldelcs kånflo-loft 5 fom ej

finner noje uti at betrakta få underliga ting.

Jag har ej annu fedt, huru Maflien båt figat,

då han börjar gora en ny grop. Men af des fått

at göra henne djupare och utvidjja henne, fom jag

redan belkrifvit, kan rnan iätteiigen foreftålla fig^

at hela grafningen lärer ike med lika rorelfer.

Jag var nåmnt^huru han käftar up Sanden u-

tur gropen, fom derigenom blifver alt djupare och
djupare. När han gjort några kaft-, går han up

på väggarna och med fin kropps gnidning gordem
fläta rundt omkring hela omkrétfen. Sanden fom
dermcd nedrifves-, käftar han fedan up. Derige-
nom blir gropen ftåndigt djupare och vidare i myn-
ningen.

Det återftåendeaf detta ron fkal inforas inäftaqvar*

tals Handlingar

Figurernas förklarings
Tab. V . fig. I . och 2, foreftålla Mafken uti des

Naturliga ftorlek, och uti tvånne olika kropps
ftällningar. Fig. I. år kroppen krökt fåfom et S:

bakdelen. Fig. 2, ligger han uti en haif-Cir-
kel.

Fig. 3. famma Mafk fedd genom Microfcop,
pä fidan, hufvudet, fom dock ej fynes, utanår
indragit i forfta ringen j p fifta ringen eller bak-
delen > de fkahl-lika taggarna^ ftapte fåfom
kwkar*
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Fig. 4. framila delen af kroppen 5 fedd ofvan

cfter> det fpitfiga hufvudet.

Fig. f . Hufvudet och något af framdelen^fed-

de ofvan efter, med et Microfcop, fom gor ännu
Il6rre3 hufvudet, fom tyckes vara tve-kiyft

vid åndan/>. ^5 ^3 taggarne, hvarmed fidorna å-

ro fullfatte.

Fig. 6. Bakdelen, fedd ofvan efter med fam-

nna Microfcop fom fig. f. opningen, fom jag

haiJer före vara anus. dd^ f de fyra kottaktige

utflotten, hvarmed kroppen (lutar lig 3 ^, de ilyf-

va hären -eller krokarna, kvilka jåmvål uti fig. 3.

li'G utmärkte med ^.

Fig.y. abcdef^ foreftåller en liten fyrkantig

låda, fyld med Sand, hvaruti Mafk-Lejonet har

fit tilhålU gg^ h de tratt-lika groparna han gor
i Säden 5 Mafken , uti den ftällning, hvar uti

han ligger utftråkt pä botten afgropen,dä hanvån*
tar pä rof3 , des ftällning dä han fatt nägot In-

feft, omkring hvilket han flänger fig , och foker

at fticka det igenom med hufvud-taggen.

den 18. April.
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UTDRAG

Af et Bref ifrån ProfelForen, Herr

MÅRTEN STilöMER,
Angående några af honom gjorda forfok, öM
Eleöirtcitetens verkan på männifkans kr^Q^p^

Jämt defs kraft , at bota dtjlilUga,

fjukdomar nh krämpor.

Iden formadan 5 at det icke torde vara Kohgl:
Vetenfkaps Äcademien okårt, at få nägöil

underrättelfe om de forfok fom jag gjort, an-

gående Elektricitetens verkan på månnifkans

kropp, och des kraft at bota fjukdomar oeh
krämpor, tager jag mig den friheten, at fånda

mm Herre följande beråttelfe, med begäran, at

min Herre taktes lemna KongL Aeademien der^

afdel.

Jag årkånnér garna de ofiillkörhlighetér, foni

deruti finnas och hårrora dels af lakens nyhet,dels
af min okunnoghet i låkare-konften, och fkullé

vål i ahfeeride dertil innehålla härmed, om jag icke
gjorde mig låfcert höpp om urfåkt for det^ fom i

början af en fä lag-gran fak kan fela, och tillika

trodde, at fjélfta nyheten torde hafva något be*
hag med fig

,^
fårdeles fom defla forfoken ftyrlca,^

hvad fom afnågra utlänningar hårom béråttadt blif-

yit, och jag icke tviflar^ lårcr^ for niåhgaialt hit
In til fynts otroligt. Jag hoppas, atKongl. Aea-
demien framdc4es här at vårita omftårideligaré ocR
båttre underrattelfer hårom , fedän Herr Afchia-
ter RoseN tagit fig deffe underfokningar än, och
redan dervid gjort åtlkilliga xRön oeh anmårk-



ningar, fom fortjena upmårkfamhet, och af Her-
rar Medici låra anfes for nog betydande.

Ehuru jag for längre tid tilbaka fokt efter til-

fållcjat tå gora något forfok^ angående denna faken,

få har jag likväl icke kunnat komma dertil, forr

ån farledit år, dä en Jungfru hår i Staden, vid
namn Anna Sophia Wenman, af 23 års åld^fjlom
af en fvår vårk varit få plägad, at hon blifv^it för-

lamad, vågade at underkafta fig deffa forloken, fe-

dan alt annat hopp om läkemedel for henne var
ute. Hon hade i början af år 1749 fått cn ftickan-

de vårk i högra ro-bladet och låret, lamt fene-

drag i knå-veket, hvaraf benet drogs tilbaka un-
der låret, få at hon ej kunde gä, utan mäfte hål-

las vid fången. Sedan hon derfore brukat åtfkil-

ligt, kom hon fig åter få vida forc, at hon i De-
cember började gå uppe : hade dock, i fynnerhec

dä det var kallt, känning af varken om nåttei^na

ånda til höften i7fo, da den kom igen på famma
ftällen och lika ftark, fom den var året förut j

hvaraf hon åter måfte hållasvid fången, tils något
for Midfommaren ijf 1 5 då hon blef få vida båt-

tre, at hon allenaft kånde vårk orn nätterna, och
kunde gå med tilhjelp af tvånne kryckor. När
det var lidit något litet in uti Juhi månad, fick

i*ag
kunfkap derom, och genom Herr Archiater

^iNN-^i bearbetande, lof at applicera Ele(5lrici-

tcten^ hvilket börjades ftrax derefter.

Sedan hon klådt fig hel tunt och blifvit E-
leftriflv genom en glas-kula, fom hon fjelf gned
med bara handen, rördes allenaft de värkande de-

larna utan på kläderna, dels med, dels utan fprak-

ningar,
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ningar ^ hvarmed fortfors måft en gäng om dagen

i 14 dagar, under hvilken tid hon i förftone tyk-

te, at liyfheten nti de fjiika delarna, nåft efter

Eleétricerandet gick barr 3 men kom igen nå-

gra timar derefter, ofta ftarkare, ån den varit för-

ut, och ånteligen pä flutet, at varken tog alt mef
och luer til. Denna lifta omftåndighetcn gjor-

de, at jag få når hade lemnat aitfammans; men på
Herr Archiater LiNN.M inridande, fom tog det*

ta for et godt mårke, for jag än vidare fort der*

med , hvilket få iyckades, at hon , fedan varken
varat i tre dagar vid pafs , aldelcs flapp den fam*

ma, och kunde derpå gå med tilhjeip af cn kryc-

ka och en kapp. Derefter applicerade jag deit

Muffchenbroekfka ftoten, fom jag låt gå dels ut-

fore hela den fjuka fidan, dels tvårt igenom roen^

låret och knået, hvar under hon fant figån ftyf-

vare och an mjukare i defle delar, til des hon å*

ter, efter 3 veckors f6rlopp5blef få mycket båttre,

at hon kunde gå utan krycka, och betjente fig al-

lenaft af en kapp . Ehuru det fedan continuera-

des med Eleétricerandet på hmmz fått fom forr

och den MufTchenbroekfka ftoten fom oftaft brti*

kades, få forfpordes likväl ingen vidare ändring.

Och fom högra ro-bladet tyktes fitta högre up
ån det vånftra, fä trodde jag, at det var fkridit u-
tur fit (kick , och at Eleärriciteten ej vidarekun-
de hjelpa, hvarfore jag dermed uphorde. Vårkeit
var nu aldeles bårta^ men hon haltade likväl, och
måfte bruka käpp. Faftän hon nu, fom redan år

fagt, ej mer Ele6lricerades, for hon dock fedan
fortfar bhfva bättre, fä at hon vid flutet afSep-
tember haltade mindre och aldeles kunde vara u-
tan käpp. Vid den tiden fick hoa en ömhet ne-

N z • dre
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drcpåro-bladet, fom bolnade oclifloghålj dålitét

materiakom ut tillika med några imå brulk eller ben-
Ikårfvor. Vid Jule-tiden läktes hålet af fig fjelft 5

menharäter forledne Sommar gått up^ach äterlåkts

igen. Hon har unnais hela året blitvit alt Itadigare

och ftadigare i dcfla delar, fäat man xm foga mår-^

ker-^athonhaltarpi fynnerhet fedan hon dä och då i

Sommars, ungefär en Månad , brukte Eleftricitc-

tcn^på fammafått,fom forr. Når hon ftår, kanhon
nu ej mårkajatdet enaro-bladet år högre ån det an-

dra > mennårhongår^tyckerhon^atdetfjuka ftiger

litet högre. Håraftyktejagmig fuUer finna en ty-

delig verkan afElektricitetens men fom jag vet,hu-

rulått man kan bedraga fig^ om man fluter for hä-

ftigt i fådana. mål , få drog jag håraf ingen annan

päfolgd, ån at faken fortjentc vidare underfok-

ning , hvilkct jag ock verkftåldte, fa fnart jag

dertil fick ledighet vid Midfommars tiden i år.

Ehuru jag hordc mi^ om i god tid , at få nå-

gon, fom ville våga at undergå defla forfok^fådrog

likväl dermed ut tils början afJulii Månad ,
dåjag

efter flera derom gjorde foreftållningar, och for-

gåfves unfångna löften , förmådde en i f års gåffc

vid namn Erik Waxberg dertil, hvilken låg på
gatan och tigde , varandes ej i ftånd at komma u-

tur ftållctutan kryckor, och det ändock med myc-^
ken fvårighet. flan hade af värk legat långe til

fångs, hvilken han ånteligen for halftannat ar fe-

dan fluppit, dä ryggen på honom hade kroknaty
ellerjfom allmånt fäges^var af, och han på fått^fom

fagt år, var i et ganfka ofårdigt tilftånd. Når jag

Ele6tricerat honom med fprakningar rygg-raden

utåt, och på fidorna der bredevid, måft åt den

Bcdra delen midt emot veka lifvet,. der ryggen
' kro-
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kroknat eller var utaf, famt dcrmed fortfarit un-
getår 8 dagar, en i tima om dagen, kunde han
racka fig en tvår hand längre ån forr, fä at hans

kryckor gjordes då få mycket högre. Sedan det

continuerats med Elcftricerandet, på fammäfätt
fom förf, och med hans bättring, til Julii Må-
nads flut, lade han bart båda kryckorna, och var

i ttånd, at hjelpa flg allenaft med en kapp. Under
den tiden fick han en vårk och ftyfhet i vånftra lå-

ret, fom under Eleétricerandet på detta ftållct, och
ftrax derefter, gick bart 3 men kom åter igen e-

mot aftnarna, och flyttade fig ftundom up åt ron,

ftnndomnederåt knået, til defsdcn åndtcligen up-
horde, når tre veckor vore forlidne uti Augufti Må-
nad, då han ock kunde gå nagrj^ gånger ofvergolf-^

vet i fånder, utan kapp. Han tog dä affkcd ifrån

mig ; efter han hade en annan cur at undergå for

fit hufvud, fom fordrade at han (kulle hålla fig

inne* Och ehuru jag, til at vidare fe huru han här-

efter mådde, förbehöll mig, at han (kulle kom-
ma tilbaka, når den var forbi> få har det likvål icke

ikedt. Imedlertid vet jag af beråttelfer, at han
mått val, och gått utan krycka, och fynts fom oftaft

tigga pä gatorna, anda tilMarsmäflb-dagen, dä han
'varit ute pä marknaden at idka fin handtering, och
blifvit (kadad af en oforvågen, fom ridit pä honom,
hvaraf han nu ligger til fångs.

En gammal piga, om f i års ålder, Lifa Ers-
dotter vid namn, ihfant fig i början af Julii Må-
nad, upmuntrad af detvånne forenåmde exemplen,
at forfoka, om Eleftriciteten kunde bota henne.
Hon beklagade fig ofver våf4c i vånflra roen, låret

och axelen, famt mycken ftythet innan på vån-
ftra låret. Efter den beråttelfe , fom Medicinse

N j Stu-



198 1752. Jul Aug- Sept,

Studiofus Pehr Zettzell hvijikcn i Augvifti

Månad pStog fig at biträda mig vid defle foriöken

orhdåexammerade hcnne^mig mcddelte^få bar hon
i 7 är haft Malum Ifchiadicum., gatt pa kryckor nå-

gon tid/eaan med käpp^haft Afchitcs^fom ftontesaf

defs ilora mage, myckna torfi och urins 'alt for fpar-

famma afgång. Hon Electricerades i f(5rftone med
fprakmngar ofveralt på de ftålien, der hon klaga-

de figafvårk vara plågad, ungefåv izaif minu-
ter hvar dag. Början Ikedde den i Julii och den

4 om natten hade hon legat på den fjuka lidan

,

hvilket hon ej kunnat gora pä f år. Sedermera
applicerade jag dä och då den Muflchenbroekfta
floten, och defs emellan Eleftricerade henne på
det forenåmde fåttet. Håraf kände hon fig fom-
liga dagar båttre

,
lomligc litet värre, dock fä^at

bättringen under det famma tog til, och hon den

p kunde gå ofver gälfveti Electriferings rummet

,

utan kåpp, och taga in emot 4 alns längre ileg än

hon forr kunnat. Urinen började nu gåftarkt af

henne 3 men ilyfhet i knäet och roen, famt värk

i axelen hade hon likväl ännu qvar, fom dock et-

ter hand tog utaf. Svullnad märktes ftundom i

låret, men flyttade fig ofver magen, der han forr

varit, ock fä åter til låret igen och det flera gån-

ger, tils midt uti Augufti Månad, då hon, utom
det urin gick fritt af, ockfå fick natt-fvett ^

då

denne fvulnaden forfvan. Hon hade nu for ofrigt

ocldä kommit fig iå vida fore, at hon kunde

gä, hela f i erdings-vågen, utan käpp. Sedermc-»

ra har hon continuerat med Elektriciteten til den

6 September, då hon ej hade mer ofrigt af fina

krämpor, ån en liten trubbig värk i axlen och

ftyfhet i en fena innan på låret. Hon haltade ånnu nå-

got

/
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got 5 men behofde aldeles icke bruka någon kåpp^

och gick eljeft helt fort 5 varandes hennes dageli-

ga fyfla, at drifva bofkapen til och ifrån fkogen.

Hon uphorde då någon tid med Electriciteten, at

fe, om den trubbiga varken i axlen, famt ftyfhe-

ten innan på låret af fig fjelf ville gifva fig; men
fom fådant icke fkeddc, har hon nu ater börjat i-

gen med Eleftriciteten , brukandes dcrhos en

fmoria for den ftyfva fenan , fom Herr Archiater

RoseN vid et annat tilfålle funnit underhjelpa E-
Icélricitetens verkan.

Den 18 Juliianmåltc fig Bonden Carl Ersfon
ifrån Malma by, om fo års ålder, hvilken fedan

år 1745 varit ganfka magtlos, kunde nu ej ga, få

framt han ej fick ftodja fig vid en kapp, eller le-

da fig våggen utåt^ Det onda beftod måft uti

knåen, hvareft han klagade ofver mycken ftyf-

het. Hela kroppen var eljeft mycket darrande,

åndain til Ijelfva tungan. I forftone fördes fprak-

ningarna omkring hela knåct och tjock-benen,
hvareft han tykte det onda måft ftod , hvarafhan
kände fig ibland båttre 5 men ibland kom ftyfhe-

ten äter tilbaka igen, med någon vårk , fom flyt-

tade fig af och til, ifrån knäet til tjockbenet.

Når det var lidit en vecka uti Auguili Månad,
började varken måftadels at uphora, och Carl
Ersfon at ftadgas , fä at han då och då kunde gå
utan käpp, och blef åndteligen midt uti Augu-
fti Månad i det ftånd , at han gick på logen och
trofkade, famt på åkern och fådde. Denna rorel-

fen, fom han tvifvels utan for bittida tog fig, ha-

de ej någon god verkan^ ty han blef derefter vär-

re 3 och ehuru han alt fedan continuerat med E-
N 4 ledrici-
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leélricitetens brukande, famt hållit fig ifrån arbe^

tCy få h^r han likval icke kommit i det ftåndigen,

fom han var förut , faft dä och då någon liknclie

til bättring vifat fig. Jag bar ockfå på 'honom i-

bland applicerat den Muircbenbroekika Itoteii.

Den 24. Julii började jag at Ele^ricera cn
Torpare hår utan for Staden, Eric Larsfon vid

namn , hvilken haft flag i 1 1 år, och derfore druc-
kit brunn vid Såtra i f a.? , famt badat fig derfamr
niaftådes. Han har deraf ingen bättring kåndt^
utan blifvit vårre är från år. Han var nu lam i hö-

gra armen och vånftra fidan, famt Itådfe plågad af

.pbilruiäion, fom börjat et år forr an han fick ila-

get. Han Eieélricerades rped fprakningar på dc
ijuka delarnas hvarefter han i forllone kånde en
hetta i högra fidan och fufande for öronen, blef

jiijukare i den högra armen 5 men fl^yfvare i den
vånftra. Den 16 blef han darrande i kroppen,och
torftig, fick en elak fmak i munnen och derpä

Diarrhée, fom varade til d, 28^ I början af AUr

derefter på den vånftra* Blef fcdan fniäningoni

båttre, faft dl och dä någon ftyfhet kom tilbaka,

och han åfven kånde vårk, nu i nåfan, nu i orat,

nu i högra hand-loven, nu i knået, huivudet, tån?

derna och magen. Skabben torkades i boi^an af

September, då han ock hade tåmmelig ftadighet

i kroppen, faft han icke hunnit til den, fom han

hade forr ån han fick flaget, Hm har härmed
Jioxt up ti Is vidate.

;ufti , fick han utflag på ho; och något

En Gåfte hår i Staden, Eric Upgrén vid namn^

fom ifQX $ åf f?dan fått en vårl^ under broft-benet,
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hvilkcn ftråkte fig nederat veka lifvet , och flute^

ligen hade den päfolgd, at ryggen for 4 år {c-^

dan kroknade på honpm^ var midt i Julii Mänad^dä
han började med Eljéétriciteten, i det tilftånd, at

han ej kunde rora de^ nedra delen , alt ifrån höf-

terna til fottren, for vårk ej ligga på den högra
fidan och visfte icke af når exerementernagingoaf
honom. Denne har nu kommit fä vida genom E?-

leftriika fprakningar på de bårttagne delarna 5 at

ryggen något räknat och rorelfeii kommit igen i

höfterna och låren 5 lå at han nu med mycken fär-

dighet kryper hvart han vil , i det ftållet han förut

icke kunde komma längre^ ån han bars. Han kan nu
ligga på hvilken fida han vill, och kånner^nårex^
crementcrna gå fin våg. Men i nederfta delarna

har han ånnu ej funnit vidare båttring^än at benen,
fom förut varit updragne under låren , och legat

få tått emot hvaral^dra , at fkinnet nötts af, nu å-

ro något ledigare. Man får nu fe hvad framdeles

kan århållas s emedan han continuerar ånnu med
famma Cur^ Denne Gåflen hade , då han ånnu
var i fit uflafte tilftånd, den lyckan, at blifvafram-
vift for Deras Kongl. Majefteter, då de under
fin Höga hårvaro , befågo de Eleétrifka förfoken,
och fick då årfara til fin ftora fordel och underftod
i fit elånde, huru omfint De tackas vårda alla, an-

da til de uflafte och nedrigafte Underfåtare i fit

Rike.

Utom de|Ia, åro hår åtfkillige andre forfok

gjorde, fom dels flagit val ut, dels icke. Det
har likväl icke handt, at någon derafblifvitvårre,
ån han varit förut. z:ne åro hår ånnu, af hviika
den ena varit af et fall , lå fkadad, at han icke u-
tan ^ftorfta vedermöda kunde taga fig fram, at gå
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med en kapp, hvilken lui gar tåmmeligen vål^och

år i ftånd, at draga af och på lig ftrumporna, fom
han icke kunnat térr: den andra har brukat kryc-
ka > men for 8 dagar fedan lagt bart henne.

2:ne fom icke varit ofardige^ men for vårk i

höfterna icke kunnat gå, åro åfven härigenom bo-

tade.

Någre hafva ock blifvit curerade for Gikt,
nagre for Tand-vårk, m.m. 5 fom jag tror at Kongl.
Academien fkal hafva fl:orre nöje utaf, om deras

fjukdomar och bot bliiva befkrefne afHerrar Me-
dici, fom varit derhps^ och gjort dervid åtfkilli-

gaanmärkningar^ fom åro nödige, at taga i akt, och
fom jag, utan deras tilhjelp, ej forftått hiig på.

Såfom at gifva aktning på Symptomcrna, mårka
efter Evacuationerna , fom Eicctriciteten fynes

fororfaka, och deraf fluta huru den famme age-

rar, och i fynnerhet, at råtta ElecStricerandet, ef-

ter Sjukdomens omftåndi^heter, och de fkadadc

delarnas befkaifenhet. Sa at man, til exempel,
når knået vårkcr, eller år dragit uttir (kick , icke

låter då fpraknmgen gåofver hela knået, utan al-

lenaft på viffa ftallen, der Mufclarne åro forfva-

gade. Hvilket, om det ej tages i akt, kan for-

orfaka hos patienten nog fveda, fom jag ock tror

at det varit orfaken, atrainftone til cn god d(?i, hvar-

fore foremåmnde fjukefä ftifte-vis kandt figondt.

Atminftone ftyrkes jag i den tankan af et exem-
pel , hvareft detta blifvit noga i akt tagit, och

den ijuka blifvit båttre utan den ringade anftotaf

fvedans tilfåttande. D| noga journaler, fom nu
hårofver hållas under Herr Archiater RoséNS in-

feende, och den upmårkfamhet, fom brukas vid
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forfoken, gifvermig hopp, at fnart få vetajafhvad

betydning alt detta kan vara.

Jag har til flut bort ärhindra, at jag i forfto*

ne brukat Eleftricera på det vanliga fåttet , få at

den fjuke var Eleclrilk 5 och bief rord af en fora

ej var Eleétrifk. Men fedan flutet af Julii Månad,
har jag applicerat de differenta Eleélriciteterna,

fomuti KongJ.Vet. Aacdemiens Handhngar for är

1747, pag. 138 til 141, af mig torut finxias om-
formålde, hvilka Eleöriciteter af andra kallas P^/-
tive och Negative. Jag har verkftäldt dem på det
fåttet 5 at jagfjelf ftått på en pall med glas-fotter

under, och blifvit Ele6lrifk, genom det jag gni-

dit kulan. Den fjuke har åter futit pä en annan
lådan pall, och blifvit Ele6lrifl^ genom communi-
cation med Conducleuren. Jag har funnit deraf

enahanda verkan i anfeende til patienten^ men
mycken formon i anfeende dertil, at det på detta

fåttet fållan mifslyckas, at äftadkommaEleétrici-

tet, ehuru fuktig väderleken varit , dådet vanli-

ga fattet merendels flår felt. Gniftorna blifva

och altid på detta f åttet ftarkare ån eljeft.

Jag fdrblifver etc^

Upfala d. 26 September

Om SAFSplantering t Sjhar^ til Foder får
Bo/kap.

Af

PEHR HÖGSTRÖM.

A t uppa de vanliga grås-flag och våxtcr,hvar-

af bofl^apen ofver vintrarna hos ofs hafva fin
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föda, år vifTaar alman brift, det far landtmaniieii

med fm mårkeliga affaknad ofta vidkännas. Men
atmer, ån af de ordenteliga växterna, kantat-
minftonc inod^fall, til detta ändamål af omtanke
famme hushållare utiir Naturens rika gommor farn^

las 5 d^rpä har man prof hår och der uti Kongl.
Vetenfk, Academiens Handlingar. Se Tom.I. p.

tern Linn^eus beiannar dctfamma, genom exem-»

pel-af Norrbotningens idkefamhet , fom hårtil

med nytta använder den hvitä Ren-moffan, hvil*

ken ofvertåcker mänga eijefl: villa och onyttiga,

fand-hedar.

Atock Hvafs eller Såf
,

Scirpus Lin. Fl.Svecx.

39 r 41. fom våxer i fjo-ftrånderna, åfven med for-

del hårtil kan brukas , år val icke obekant 5 men
om någon genom plantering budit til, at gora fig

deraf någon anfenligare nytta, har jag ej hort,

forr ån ci\ del tréfne Landtmån hår i Seheleftcä

Socken i Wefterbotten, mig om mojeligheten

och nyttan deraf förfåkrat. Ty, ehuru denna fjo-

våxt aktas pade flåfta orter togav emedan den bå-
de befvårligt famlas och formenes jåmvål vara for

boflbapen mindre fmakelig oeh nyttig, kan man
dock genom en fäker forfarenhet hårilådes vifa,

at den boikap, fom blifvit van vid detta foder,

både åter det famma gårna och jåmvål finner fig

deraf vål, når det blifvit i råttan tid uphåmradt,

lamtvål tårkat och inbärgadt i AuguftiMånad(^)^
At

C^) Kan hånda, det i Wåfterbotten bargas i råttan tidy

i hxiguåi Månad ; men hår i Södra delarna af Riket-, mafte det up-

håmtasiflufet af Junii och bcSrjan af Julii Mänad; for ån 6r^en

flagit ut i blomma; ty fedan blifvcr det flråft, och ej få begär-

ligt for boikapen»

461. och fofnämligaft hvareft Herr Archia-
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At detta fjo-grås icke af lig fjelft har intagit

alla de flällen, fom Naturen til des fortplantning

gjort tjenliga^ det vifes uti en By hår i Socknen,

hvarcft iefi liten infjo af des ågare blifva til 3olafs

ärligen uphlmtade, til hvar^ upodling den nu va-^

rande aboen?s Fader gjort förfta gängen borjaH ge-

nom några fä funds plantering uti famma fjo. f-i :

fran det man fäg detta arbete lyckas , har nian

fmaningom dermed jpä flera ftåiien fortfarit och
tykt lig fått fin moda val betalt» Sjelfva plaijté-

rings-fåttet har hittils ej varit konftigare, ån at

man, fedan hela ftändet med rötterna blifvit up-
ta^it, binder dervid en ften, famt med en tjock

v ftang gor häl i bottnen , dit man trycker rötterna:

med ftenen lä djupt ned, fom mojeligen fke kan,

då plantan både faftnar och anfeilligt fprider fig

ut, måft hvareft bottnen år lofaft. Dermed fort-

fares rad-tals , få långt man kan flippa ut på dju-

pet, och hålles all jordmon hårtil tjenlig, alle-^

naft roten kan fåftas i bottnen. Huru vida det-

ta planterings-fått med tjenligare redfkap måt-
te kiuina förbättras, borde konften vifa. Om i

det raknäs Chineferne til beröm , at de gora fina

fjo-bottnar truktbårande af de orter, fom tj ena.

dem fjelfva til fodo> få vore det åtminftone pä
många ftållen hos ofs nyttigt, om våra många tråfk

och fjoar tjente ofs på detta fått til godo^^dåbriit

biefve på bolkaps-foder^ om ej ©ftare.
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ANMÄRKNING
Om

Ormarnas Skilje-mårken.
Af

CARL LINN^EUS-

I anledning af CommiflarienH.CARL Clerck$
til Kongl. Vetenfivaps Acadcmien ingifne be-
fkrifning pa en Hugg-orm 5 hviiken han ny-

ligen funnit vid Stockholm, och foni i ofrigt kom-
mer ofvercns med min beikrifning pä Hugg-or-
men. Faun. Svec. N:o 260 ^ allenalt at denna haft

15-3 buk-fkoldar och 52 ftjert-fjåll, idet ftållet

jag tillagt Hugg-ormen 144 buk-fjåll och 39.
fljért-fjälU vil jag meddela följande anmärkning.

At rått fkilja Ormarna ifrån hvarandra har varit

fvärtfor de Naturkunniga 5 in til des jag be-
gynte råkna buk-fkoldarna pä dem.

Jag mäfte dock medgifva^ at defle (koldar andras

undertiden uti et och famma flag til något ftor-

re eller mindre antal ^ dock altid fä, at hvad
fom tillågges eller aftages pä antalet af buk-
Ikoldarna , det famma afkartas eller forokes

i lika proportion pä fjällen under ftjerten^

nårnligen läledes, at om Buk-Jköldarne blifva,

til exempel, f mera ån allmänt^ fä blifver ock
antalet pä Fjålim under lljerten y par mindre
och tvårt om.

/
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Ty brukar jag altid, forr än jag vågar utgifvanä-.

gon Orm for et nytt flag^ at addqra antalet

pä buk-flvoldarna och paren af fjällen under
lljerten, och af fumman döma, til hvad llag

Ormen horer.

Når jag följer famma uträkning uti derina foreftål-

(de Ormen 5 fä blifver

Uti Herr Clercks Orm Buk-flcoldar if 5

ijj ert- fjäll 3^

Summa iSj*

Uti mm i Fauna Svec. Buk-fjåll 144
ftjert-fjåll 3p

Summa 183

Altfä fkiljas defle tvånne allenaft pä 2 fjäll 5 fom
icke gor något hufvudlakeligt, ty forfta fjäl-

let under hakan, det filta i lljerten, och fjäl-

let vid opningen, kunna fvärligen dctermi-

neras , få at fumman torde blifva accuratden
famma.

Altfä dommer jag, at den af Herr Clerck fun-

dne Ormen år vår vanliga Hugg-orm {Fn^
Sv. i6o) och icke något nytt Spccics. Men-
til uplyfning öm detta uträknings-fått torde
denna påminnelfe fortjena et rum i Kongl^
Academiens Handlingar^ pä det andra måga
i akttaga en calcul^fom tilforene på intet ftäl-

le år anmärkt.

Et
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Et Nytt Pdfimd^ ät efter Trofkningen ren--

fa eller kajia Säden ^

Af

SVEN LJUNGQUIST.

Det år ingen okånd fanning , It det vanliga

kaftnings-fåttét med Skäfvel^ icke år til-

råckeiigtj at val Ikilja agnar ifrån den re-

ala öch.goda Såden^ mycket mindre Svingel £xmt

ilå-fåd^öch alraminftj at genom den fammaurflvil-

ja de frodda och ftridaftc korn til fåfling.

Orfaken dertil yppas låtteligcn^ når mangif-

ver aktning på blåilens ojämnhet, karlens olika

Itallning få til ftyrka, fom direétion, bvarigenom
agnar och flo-fåd mäfte ibland nödvändigt följa

den ftrida, och tvärtom 5 alt efter fom helamafian

fått drift^ och motftåndet af vädrets bläfning år

ftorre eller mindre.

Til defla fel och fvårigheters forekommande
förmodar jag at detta lilla Påfund (kal varatjenligt^

fom vifas uti Profil Tab. VI. lig. % och 3 5 hvars

ytterligare befkafFerihet år denna.

Emellan tvårine ftycken fammäribundrie plan-

kor A A 5 ftälles ftöra hjulet B, på ilåndande axe-

léii, C 5 fom genom Vefven, och ftängén eller

arftieil, E, föres omkring^, och i det famma for-

medelft fnorct, F, drifver omkring triflan^G^pä

hvars axel 5 runda blåck-eller trå-tratten
5

I,-

år få fåftadj at den efter behag kan tagas bart.

Det
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Det fornåmfta, fom härvid bor i akttagas^ och
hvarpå råtta verkan beror, år det, ar Tratten gö-

res väl Ilåt, jåmn och cirkel-rund, famt at desa-

xel gar jåmt och ledigt omkring, cljeft vaklar

och flänger Tratten nu åt den ena nu andra fi-

dan, hvarigenom kornen kaltas ojåmt och råtta

verkan hindi^as. Trattens djuplek palTlis efter Lo-
gens ftorlek. Ty ju flatare den år, defto långrö

käftar den Såden ifrån fig.

Denna Machine ftålles tått och midt under
fjelfva Log-golfvet fåledes , at axelen, H

,
ftiger

på 3 tum når up igenom et litet hål på golfvet ^

hvaruti Trattens fpitiiga anda infåttcs, och häf-

tas pä berörde axel genom en dertil palTad urholk-

ning. När Machinen hvarje gäng är brukad, til-

flutes hålet med en propp, fom har en jårn-ring,

uti 6fi'a andan, hvarmed han kan updragas, då
Machinen flcal nyttjas och Tratten påfattas.

Öfver denna Tratt hånges flcrufven, K, få-

lunda, at defs fmala del , ftår ifrån bottnen afTrat-
ten, I, til z a 3 tum. Detta Iter antingen med rep,

fom gå ofver någön bjelke, eller och medellt zne
ftarka reglar, fom åro få häftade i kläfvan uppe
vid bjelkarna, at fkrufven,fom hvilar på 2.:ne de-
ras tvår-armar , kan med kilar höjas och fånkas ef-

ter behag, famt bårttagas eller uphilTas, når Ma-
chinen icke brukas.

Skrufvens ftorlek inråttas efter behofvet til

5 a 6 tunnors rymd. Man kan ock gora honom ån
mindre til i elier § tunnas rymme, då kiftan M,
med fin ränna N

,
tjenar til at ofa Såden uti och

efter behag fläppa den ncder i Ikrufven, me-
O ^ delft
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delft repet. O, fom går ofver 2:ne triflbr omkring
en liten halpel llåld utom Log~våggen, at karlen

få mycket lättare må kunna lyfta up flera tunnor

Såd på en gång, och det fä högt, fom han undér
kaftningtn vill at Såden {kal rinna fort neder.

Denna i^iftan gores få ftorjfom man fjelfbåft

finner pafla fig> ty om hela Sades-hogen icke pä
cn gång (kulle fa rum i henne, kan det ofriga bli

qvarliggande och med fåckar eller täcken öfver-

holjas til defs det förra gått igenom Tratten. Är
tro&en medelmåttig ftor, kan Sädeil ftraxt ofas i

Ikrufven och fåledes luftan unvikas.

Ändamålet af denna Machine vinnes ånnu få*

Icrarc och til högre fullkomlighet, om vid fkruf-

vens nedre anda, L, fallfåttes en dubbel omvänd
Tratt, Q^, R, Fig. 3. fom år gjord af trå-cUer

tjokt Papp, och fammanhåftad med (5 a 8 trä-nag-

lar, S, S. Des vidd år något mindre, ån undra

Black-tratten, d, hvilken då måfte vara forfedd

med ringen, P, på det all Såden må kunna rinna u-

tur fkrufven, K,ochfallancderrundt omkring ran-

den, P, af Tratten, hvarigenom Såden kommer
at lig^a i lika afflånd från Trattens medel-pun6t,
och pa en gång famt med lika kraft blir utkaftad.

Om denna dubbla Tratten fynes vara for befvår-

1ig och koftfam at århälla, kan i defs ftälle nyttjas

:5 eller 4 ftycken trä-rånnor, fom få häftas i L,
at fäden rinner genom" dem lika uti Black-tratten

vid P.

Når alt år fålunda tilftåldt
,

ftiger en karl til

ftången, E, fom går etftycke utofver Logväggen,
och forer Julet häftigt omkring, famt med lika

jämn
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jåmn rorelfcjdå Såden kaftas genom Tratten rundt

omkring Log-golfvet til olika afftand^hvarigenom

agnarne komma at ligga nårmafl: omkring tratten,

iTo-fådcn dernäil:, ledan den ftridare och fiih

vid väggarna den bäila Såden. Vil man hafva

henne ännu båttre ftild ^ låter man den llridafte å

nyo gä igenom Machinen.

Utom det at ijelfva nyttjandet at detta verk«

tyg lårer vifa des riktighet ,
ofvértygas man åfveii

derom utaf den grund ^ på hvilkenden år inrättad,

iiåmligen pä Central krafternes egenfkapér. De
åro uti en fammaniatt ration at* mailorne eller

tyngderne och afftänden direfte, famt reciprocc

afomlops tidernes qvadrater; Om nu riderneoch
^fitånden åro lika, fom här i detta fallet > ty kor-

nen £illa neder i Tratten pä et ftälle och foras om-
kring med en och farama häftighet 5 fåblifva och.

Central krafterne, fom tyngderne , det år: de tyn-

gre kornen måfte kaiias långft bart och de lättare

närmare i proportion af deras tyngder. Genom
detta kaftnings-iättet blir Såden bättre fkild och
renfad, ån med det allmänt brukeliga fåttet eller

med de dertil vidlyftigt inrättade våder^machiner»;

Kaftningen går ganfka fort, fä at nägra tunnor på
§ tima kunna med lätthet renfis^ ty fä fort Såden
kan rinna genom Ikrufveris opning , fom efter be-
hag kan okas, fbiljer detta verktyg henne utail

uppehåll. Då arbetet förrättas kan Logen låfas igen,

emedan karlen ftärutom Log-våggen, hyarigenom
otrohet, fom merendels vid kaftningen utofvas

,

lårer kunna mycket hindras. Härvid behofver
dä arbetaren icke bli utftåld for det mykna Ika-

deliga dammet, ej eller kaftniiigen hindrad af

O 2f lungf
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lungt vader. Machinen år icke vidlyftigare och
fvårare at gora , ån han af en handa-flog Drång
kan förfärdigas, undantagande fjclfva Tratten
med des axel och trifla.

Detta rcnfnings-fåttet torde med tiden kun-
na användas til nödigare behof 5 om inrättningen

blir något ändrad och til åmnet lämpad, nämligen
at fkilja fmä kroppar ifrån hvarandra, fom åga li-

ka ftorlek men olikaSpecifique tyngd, fom til e-

xempelvid Bärgs-handteringar, at, i ftålletforen

vidloftig vafkning fkilja Metallen ifränBårg-arten,

dä Malmen år bokad.

UTT^RAG
At

Framledne AJIron. Obfervatoren HiorterS
Meteorologi/ka Obfervationer ^

hdllne i ^pfala dr 1749.
Iiigifvit af

BENGT FERNER.
Barometerns ftorfta och minda hogd i hvar

månad.

Jahuar. 17. 8^f. m. ^f,^^. S. o| mulit och to-

kenaktigt.

11^ 6^:e.m. 2,4?f4- OSO mulit och
rågnaktigt.

Febr. 13. 7^f. m, 26,09. NW i klart.

3. y^f.m. 24,67. N 2f flarkt yrväder.

Martii. 23, fff.m. 26,07. ^ tokenaktigt.

7. öif.m. 24,70. NO Ii miiht och
något ino.

/

Apr.
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Apr. zp. 3. e.m. lö^co N i ftroinulit.

6. 4. e.m. ^f^iz NO 24 muiit och
rågn.

Maj. if. zf e.m. 2Ö504 N i klart,

^ 3. I e.m. Zfjoi S I i mulit och rågn-
* aktigt.

Junii 16. 3. f. m. 25-571 SW ifStromulit.

14. 3. f. m, afjoS SSO if morkamoln.

Julii 30. 4I f,m. if^Sj SSO if klart^

7. 3yf. m. 25-503 SO I mulitochrågn,

Auguft. 22. fif.m, 2f5p3 o klart.

31. 3. e.m. 25-520 SW If rågnaktigt.

Septem. 10. 6^f. m. 2f5P4 SO of tokenaktigt.

4. 3. e.m. 24563 WSW if ^anfkamu-
* lit ochragnaktigt.

Oftob. 10. 8. e.m. 26.03 o nägot mulit.

6. 3. e. m. 245P0NWi mulit och rågn*
aktigt.

Novem. f. 3, e.m. 26502 SSW i något mulit.

2f. pfe.m. 245324 SW ii llromulit.

Dec, 24. p.e. m. 26,27 ^ klart.

6. 9^1:.m. 245f4 W2a3 mulit.

Sorfla hogden detta året 26. 27^
Minfta - - 2^. 32^.
Storttaj ändringen - ^i. pj"-,;

2.

Thermometerns minfta och ftorfta hogd i hvar
Månad.i

Jan. 28. 7|:f.m.i2T52 NW o|^ klart.

17. -8. e. m. P65 1 S oi toknaktigt.

Febr. jf. 71 f.m. 120,9 NW o^ glesmulit.

18. 2J e.m. p 3.© NW^ I måftadels

klart.

O 3 [Mar-
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Mart, 12. 6. f. m. 120,5- NO oj måftadels

klart.

2f. 2. e.m. po. f SW oj- klart.

Apr, 12. 41 f. m. 1085 3 NNO 2 a 3 GlesmuL
30. 24-e.m, 805O NO I klart.

Maj, 6. 3ff. m. 97,4 oklart.

£7. g. e.m. 72^1 S 2 ftromulit.

Jun, II. 3 , e . mT p6j 3 NNW i niåftad . klart

26. 2. e.m. 745 ö SSWi tjocka ftro^

moln.

Jul, 24. 4|-f. m. PI5 9 WNW I. aldelcs

klart.

3 e.m. 73.G S W2jglefa ftrömoln

Aug, tf. f^f. m. 98,9 oklart.

II. 3 e.m. 73^8 SW 2 a 3 mulit ftrini-

mevis.

Sept, ^ 10. 6|^f. m. SO.o-toknaktigtoch
mulit.

f . 3 e. m. 83., 2 W i~ ftromulit,

06tobi% 3. 7|-f. m. 1085 f W oi klart.

18. 7|f. m. ^2^3 SSW i^- mulit,

ISTov, 2p. p^f. m. IU)4 NW 2 klart förutan

vid horizontcn,

p. 2ie.m. P35ÖWSY/ Glesmulit,

Pec3emb. 2f . p f. m. u f , o W oj klart,

10. pie.m. 96^ f SW 1 1- mulit,

Sto.rlla kölden d.28Janu. da Thermometeni
ftod pa 1 21^25 eller 21 grader frys*pun£ten.

Storfta liettafx d. 27 Maji dä Thermometeni
ftod pa 72, eller 28 gnider under fryspup^en,

§to;-fta Iftdringen 49. grader.
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Hogden af ragn och linålt fiio i hvar Månad.
Tum. 1000

del.

Januar, - i. 40^- J"!" - ^ ^'
o^l

Febr. - o. J^f. Aug. - - o, «i8

Mart. - o. 636. Sept. - - i. 2.90

Apn - I. 700. Oa. ' - I. 2.9Z

Maji - o. 606. Nov. - - i. i?^

Junii - I- fSo. Dec. - - i. 371

Hela årets hogd - • 13.617,

4.

Luftens och Wådrens bclkafFcnhet uti

JANUARII Månad.

I början och in emot flutet af denna Månad,

var klart väder, och om aftnarna af de tre fifta

dagarna hafver åfven Nord-iken vift fip, i fyner^

het d. 2,9 j men det ofriga af denna Manaden^bar

varit ganfkaombyteligt med dimba, fno ochrågn.

IColdcii var i början och flutet tåmlig ftrång? men

midt i Månaden rattade den fig efter den ofl:adiga

väderleken. Nordan-vader har blåft 3 dagar, o-

ftan-våder, inj^en. Sumian fi, Wåftan ii, emel-

lan NochO, I , O och S, f , S och W, Pi, W
och N, 4. Blåften var allenaft en eftermiddag

ofver 1 gr, cljeft har vinden varit fakt^ och foglig.

FEBRUARII,
I denna Månaden voro klart och mulitvådef

lika rådande. Den z foU fno med oilan vader, d.

3 med N, d-7 med SSO, d. ip med S,d.z^ med
NO,d. 14 mcdÖ,.ochjd.zs med SO. Den 12

O 4 och
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ocTi löfyntes et matt Nord^flcen^ men och
z8 ftarkare. Kölden i början til den 8, var tam-
lig ftrang och beftåndigs federmeratil d. 21. helt

lindrig y derefter nägot ftarkare. Nordan«våder
har blaft z dagar, Wåftan f 5 Öftan zj, Sunnan
I dag 3 emellan N och W^^Ji.W och 857580^5.0
och N5 lungt T dag. Den 5 var bläften

3

grader ftark 3 d./, 8, 15 och 265 z grader 3 men
eljeft fogligt och Itilla vader,

MARTII.^
Himmelen har denna Månaden varit mera

Idar ån mulen. Kölden få ftark, at Thermome-
tern d. 10 och \z flod mer ån zo gr. under frys-

pun6len. Ingen gang to 5 förutan det 8olen eftet

middagarna kunnat verka. Den i, 1

och 12 fyntes mattare Nord-fken, men den famt

Z7 mera klart och blaffande. Den f foU fno med
Sunnan vind, d.7 med NO, och den 30 med SW.
Eljeft hafver Nordan-vader blaft f

i dag^ Wåftan
4t5 8unnan ^5 Öftan ingen dag. Emellan Noch
W,fi W och S. 73 Soch O och N,
Aldeles lungt 3

dagar. Ingen gang ftorm,

APRIL.
Fran början til d- zo var til (kiftes klart och

mulits men iiFränd. zo til ftutet aldeles klart-, för-

utan en enda afton^ dä det åfveii kom nägot rågn.

EhuruThermometern om mornarna merendels ftod

vid fiys-pan61:^?n börjades likval Islasfningen med
denna Månaden 5 och var all fno och Is hår å orten

bårta innan d. zy. Den 7, emellan kl. 9 och 10

om afton var det enda Nord-lken, fom i denna

Månaden kunn^^t obfcrveras. Den r foU rågnmed
SSWlig
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SSWligvind^ d. ömedNO; d. izfno, med NO,
d. if, rågnmed SO, d. i6 fno med ONO-^ d. ip

rågn med S, d. zo rågn med W, och d^ 28 nägot li-

tet rägn med Wlig vind. Nordan väder idagarj

Wåftanöi y Smman i ~ ^ Öftan 4 3 emellan N och
W,så> W och S, fl 3 SochO.zls OochN^^y
lungt allenaft en eftermiddag men häftig ftorm

d.io^ii^och 123 de ofriga dagarna medelmåttig
bläft. Kölden och det ftarka Nordan-vsdret 1

början af denna Månad, lade grunden til detta årets

^nifsvåxt på Hoft-fädet i Upland och näft-omkring-
l^ig^ande lands-orter.

MAJI.
Vid pafs - klart och -| mulit vader. Wådcr-

leken blid och tjenlig for åkermannen 3 emedan
det icke varit några froftnåtter och kommit då och
dä något rågn, fåibmd. 3. med Sydlig vind > den

4 med SO 3 den f dugg-rågn med SW 3 d. 1 1 ragn
med W 3 d. 18 med NO 3 d. tf med SSW 3 den
30 med NO. Tordon hördes i SO d. 8 3 i Nord-
Oftd. 303 ochd./fågs i kring Månan en ljus och
vacker ring. Nordan- väder dag 5 W altan i>

Sunnan4i3 Öftanii:3 emellan N och W, 3 3 W
och S, 7s S och O, 4~j O och N,fis lungt li
dag, 1 1 gånger har biåiften varit z gr. ftark 3 men
ingen gång ftorm.

JUNII.
Denna Månaden var ovanligt mulen och rågn-

aktigj emedan ej mer ån tre dagar varit klart vä-

der, och rågnat den i. med 0501ig vind, d. 4^
med NO^d.f med S,d.p med SWjd. 1 1 medNNO^
den I 3 med SSO3 d, ismedS^ d, 17 med NO^
d. iSmedNO^dapmedNlig, d. z/ medS030ch

O f den
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cien 30 med SO. Vårrnän har hvarkeii varit fa

ftark^ eller ftåndig, fom uti MajiMänad^ emedan
Solen for moln fållan fått framlyfa. Nordan-va-
der f~ dagar 5 Wållan ingen^ Smmani^ Öllan i>

emellanN och 3^5 V/ och S S ochO > O
och NSiy aldeles lungt 13 zgr. blåft si^ dugs men
ingen dag ftorm.

JULII.
Fem eller 6 dagar af denna Månaden hafva va-

rit aldcies klara, 11 måftadels och alla de ofriga

mulna 5 faft det icke kom rägn mer, ån 4 gånger,
nämligen d. 7 m.edS01ig vind 5 d 17 med Ay-, den
ip med S 5 och d^ 20 med SO. Hettan har val va-

rit ftåndig hela Månaden igenom 3 men foga Ilar-

kare ån i Maj i Månad, ochjicke få häftig fom. forle-

dit år denna tiden. Tordon och blixt hafva hvar-

ken denna eller foregående Månad blifvit obferve-

rade. Nordan-vader ingen dag > Wåftan 73 Sun-

nan 1 3 Öihm ingen 3 emellan N och W, 6^;W och
S, 1 03 Soch03 4i; O och N 3

ingen 3 aldeieslimgt,

I : och llorm 4 å j' dagar,

AUGUSTI.
Våderlekenbehagelig och luftentåml. fri från

tjocka duniter. Atta dagar har varit aldeles klart

väder och if måftadels klart, få at allenaftp dagar

varit mulne. Rågn har fallit den ixfor SSWs
denj3 for WSW3 den if.for W3!d. iz W; d. 14
for SO3 Blixt och Tordond. i o och 20 3 den f, 24,

if och 27obferverades Nord-flvcn. Nordan-vader
i |-3 Wåihm ^3 Sunnan, 13 och Oftan3. Emellan

N och W, 5^ emellanW och S, 173 S och O, 23 O
och N, ingen 3 aldeles lungt 3, och llorm 4 dagar.

V/årman har uti dpnna M^nadea varit Itarkare , ån

titi féregåode. SE-
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SEPTEMBRIS.
Fyra dagar haiVa varit klare^ de andre mul"

ne och toknaktige. Wäderlekcn har hehi denna
månaden varit få mild och lindrig, at Thermome-
tern ingen gång gått neder til frys-puniSten^ men
ofta emot i6 gr. ofver den famma. Rågn har

f:Ulitd.4fcrSWhgvind> d. 6 for SW 5 d. 11 for

SO; d. 14 for OSOs d. 21. for SW 5 d. p for

WNW. Eljeft hafver Nordanväder bläft li dag^
W,35 Sji^Ö^ii) emellanN och W,fiW och
'ö^y S och 0^6i 'y o och N, 23 -aldeles lungt, 5
dagar ; 2 graders bläft i 2 dagar allena > men ingen

gäng ilorm. Den' 29 om aftonen var et ganlka

Ijufl; och bläffande Nord-iken) d. 30 et ej aldeie§

fäftafl^tj och d. 27 ånnu mattare^

OCTOBRIS,
Med denna Månaden började kölden 5 och

har fno-flafk, rågn-och tokeqaktigt vader varit få
beftåndigt, at foga

3
dagar varit någorlunda kla-

re; dock har icke varit färdelcs mycken nederr

bord^utan merendels dugg eller fnorblandadt rägn
och fno. Den i, fno med Nlig vind> d. 2 mecj

NOid,'f med rågn SS05 d.ömed NW^ cl p fno

rnedN3d,i2 med SS d. 2orägnmedSvV3 den
24 fno med d, 2,prcign'mcd SO3 d. 3 1 åfven m.ed

SO. Nordanvåder har bläft 2™ dag > Wäftan f

3unnan 23 Öft^an 4- , EmellanN och f,W och S
8-;-i S och 0,415 0 och N, Ö och N 3 1 i 5 aldeles

lungt en dag. Ingen dag ftorm, utan den forfta

allenaft 2 graders bläft. D. 7 och 26 vifte figNord-
ikcn y men i fynnerhet den 16 et mycket Ijuft, fom
ftråkte lig imdd, up pfver Zenit^
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^
NOVEMBRIS.

Denne Mamdcn var ånnu mera mulen, rågn-
och tokenaktig 5 ån den förra , få atallenafi en for-

middag och z eftermiddagar varit klara. Mildt och
lent vader hafver varat hela Månaden^forutan de fi-

fta dagarna, dä Thermometern häUit lig under
fiyspunäen, faft ej färdeies långt. Dcnitoll rågn
for SO 5 d. 6 for SSO, efter middagen for $3 d. 17
fno-flafk for NW^ d. 18 tor W> d. 20 ragn for

WNW^d. 2f forWSW^d. zöfnoforNsd. zyfor

W3 d. 18 for N> d. 30 for SW. Nordan väder hat-

ver blåft z dagar, WaftanS-, Sunnan 3,Öftan in-

gen^ emellanN och W, fi s W och S, S ochO^
3^ O och N, ingenjaldeles lungt 7 dag. Stormväder
d. 17,18 och ip, eljeft foglig biaii. Nordlken har i

denna Månaden icke vift figmeråndeni7 och 26.

DECEMBRIS.
I början och til den 16 af denna Månad har

väderleken varit ganlka oftadig och ragnaktig, få

at marken varit aldeles bar och ej någon liknelfe

til åkfore. Sedermera voro några klan dagar3 men
vid flutet äter igen mörkt och tokenaktigt. En
dagallenaft har varit ftormvåder. Eljeft har Nor-
danväder biåft I J dag i Wåftan 8-5 Sunnan 3 3 ö-
ftan ingen , emellanN och W5 4i3 W och S,i 3fv
S pchOingeu} O och N, ingen dag. Den4rågn
med SW> den f med SW3 den 10 forft medfno,

ledan rågn med SW 3 den 1 1 fno med SW3 d. 14
rnedSV/3d.if rågnmedS-ligvind3 d. i7fno-£baf

med Nlig3 d. ip et Sno-yrmed NW3 d. 27 och

31 fno nied SW. den i, 6, 21 ochzf Nord-flken,

ifynnerhet de tvä fifta gångerna flarkt3 och d. 7.

famt 9 hafva varit ljufa ringar kring Månan.

AN-'
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ANMÄRKNING
Om

En lyckeligen curerad Fijiel ^ fom gick ige-

vom Moder-Jlidan (Vagina Uteri) och ånde-

tarmen (Inteftinum red:um)s förorfa-
kad af en Moder-krans ( Pefla-

rium Uterinum)
Af

HERMAN SCHUTZER.

En Fru om några och 40 år
5
låg for ellofva

år fedan fifta gången i Barnfång, dä hon af

en oforfarenoch plumpjorde-gummavardt
forlofter. Barnet kom, efter mycken utftåndeii

pina 5 val til verlden > men då efterborden fkulle

uttagas 5 fick Patienten ej allenaft en häftig blod-

gäng 5 utan och et forfall af Moder-flidan (Prolap"

fumFaginaUteri), At nu hjelpa detta ondajforeflog

Jorde-gumman ej forr ånet år derefter, en Moder-
krans {Pejfarium UteYinum) hvilken hon och fjelf

af et ftycke trå med litet vax ofverdragit, gjorde
och applicerade, men vardt dervid ej varie, at

et ftycke deraf var loft , fom holt ihop af vaxets

påkliflTande.

Denna Moder-kranfen bar hon i 10 år med
nog oro och moda, få at hon under famma tid of-

ta måtte hålla fig izoch 14 dagar til fångs.

Jag vardt fyra dagar efter min hemkomft från

Finland af bemålte Fru cfterfkickad, fant henne
fångliggande med en häftig Symptomatifk feber

och



^2.^ 1752. Jul. Äug. Sept.

och hog puls, jåmte en ftark oro och härd fvuU-
nad pa Pmn^um , iom gick anda lip i Moder-fli-

dan, ijelfva ande-tarmen (Inteft, ReSlum) jåmte
de omkring liggande delarne.

Sedan hön berättat huru med henne var til^

gangits ilot jag llrax at den applicerade Moder-
kranfen var endafl oriaken til deffa fvåra Sympto*
mer, hvarfore jag forfökte, atden uttaga, men
vann ej mit åndamäl for pallagens tranghet och
fvullnaden ftul.

Denna Inflammatorifka fvullnaden, fokte jag

på alt fatt, genom flera aderlätriingaf, Cataplas- "

mata refolventia och refolverande Ciyfterer atfor-^

dela, men fäfångt ^ utan innora åtta dyng gick den
til buhiing, då en myckenhet var (pus) och ex-^

crementer kommo ur Moder flidan. Hår efter la-

de fig fvullnaden, ;då jag med mycken fvårighet

tog ut Moder-kranfen , och fant et ftycke deraf

vara loft , hvilket genom fit aggande retat delTe

delar och fororfakat denna buhiingen.

Öpningen,föm gickigenomMöder^flidan och

fjelfvä tarmen, var fyra tvår-finger högt up, fåle-

des ej öfver Levatores Ani^ och fom jag väl fåg,

ät ingen läkning, utom operation, var at farvånta>

beflot jag juforr ju håldre fkåra denna portion ige-

nom på fått och vis, fom vid Operatio Fiftul^

Ani plågar Ike, pä det ej materien mätte fä tilfäl-

le at bana lig nya vågar , och fororfaka mänga
linuofitates fiftulofas, och den fjuka dä i fvärarc

omftåndigheter bringas, och fåledes mera fmårta

och pina tilikyndas.

Såret
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såret forbandts ochtracterades pa lammafått^

fom vid Fiftula Ani iker.

Efter Sex veckor var Patienten icke allenall:

val curerad, fa at excrementerna gingo lin natur-

liga gång igen 5 utan ock genom en Pelotte eil^^r

ftopp af linnefkaf , hvilken förut dappades i en

Deco6t af adftringerande krydder , ko^^ad med
Pontaque, och applicerades emot fjelfva Moder-
knappen 5 ofvervandt aldeles förfallet af Moder-
flidan.

Häraf fe vi.

1:0 huru mycken forfigtigliet fordrtts vid ef-

terbordens utdragande eller bårttagande > drarmaii

for ftrångt pa Nafvel-ftrångcn och den ej briiier

af, år man i ftånd at med det (amma draga ut fjelf-

va Moder-botten, fom kallas dä inverfiotiteri. Blif-

ver den icke ilraxt väl åter införd , kaij den fvul*

na 5 gä til fvåra exulcerationer, blifva Scirrhos, ja

ock åndteligen kräftan deraf, fom oftaty vårre

!

man måfte fporja^

Prolapfus uteri eller et forfall af Möder-knap-^

pen kan ock förorfakas, då man antingen drar for

ftarkt på Nafvel-ftrången, eller ock med banden
omfattar fjelfva efterborden (Placrnta) och den
med våld och på en gång , utan at den förut med
fingren fikta aflofes frän fjelfva Modren, utfliter:

ja^på famma lätt kan ock en Prolaplus Vagina^rU-
teri antingen hela Moder-flidan eller til en del och
pä en fida deraf nerfalla y fom hos denna Patienten

ikedt. Hade Jorde-gumman flraxt efter förlös-

ningen antingen fokt hjelp och biftånd af någon
förfaren Läkare, eller och ijelf reponerat detta,

ochfedan betjent fig, några veckor å rad, af en Pe-
lotte afLinne-ilaf^ och fä vidare ^ fom redan om-

nåmjödt
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namndtår , formant Patienten at hälla fig Itilla en
tid bårtat vid längen^ hade detta onda icke veder-

farits hanne.

2. Peflaria eller Moder-kranfar bora ock med
forfigtighet göras och appliceras ^ de af kork 6f-

verdragi^if med vax, hafva företrädet f5r dem/om
åro af trå gjorde j fomliga gora dem af jårn, hvil-

kaåro hogft (kadeliga. Jag har fedt mänga ätftil-

liga former af Moder-kranfar dels färdige gjorde

,

dels af ritningar i böcker , men ingen har beha-
gat mig båttte, ån de ovala, midt uppå uphogda
och fidorne platte af kork, jåmt och glatt med
vax ofverdragne : ty vid delTe har man ej at befa-

ra atnägrafmä trå-bitar och fkärfvor kunna afvåt- /

{kornas tilflytande gä lofa, och fåledes fororfaka

den fjuka mänga fvara Symptomer, fom hos den-

na perfon fkedde.

3. Man bor ock aldig lita famma peflarium,

eller Moder-krans fitta qvar ofver et ar 3 ty eijeft

blifver han garna ojåmn och knagglig, fätter f!g

derpå en härd fkårpa, fom af de omnigt til deffa

delar flytande våtfkor kommer, och kan faledes

härigenom åfvenvål fororfakas fvära plågor 5 får-

denfkui bor den ärligen omfas och förnyas.

At rått applicera Moder- kranfen fordras ock
vei'keligen iipmårkfamhet. Jag har nyligen tagit

ut en Moder-krans, fom fetat i 10 är, och af en
llvickelig Man blifvit applicerad, Kranfen var af

trå och ovale 3 men i ftället at kranfen bor ligga

•horizontelt och hvila med bagge andarna pä Sym-.
phifin offis Ifchii, låg han tvärtemot, få at ena

åndan låg emot fidan ät tarmen, och den andra

mot
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mot os Ptibis, hvilkét var orfaken ^ at den fjuka

ej hade ftor nytta deraf, utan hångde akid en por-

tion af Moder-flidan ute, hvilket fororfakade Pa-

tienten ofta nog pina och fmårta;

4. Jag kan oek ieke låta med tyflhet forbi-^

gå 5 at giiVa tiikänna, oaktadt koniten i Chirur-

gien ofs det nogfamt befaller oeh fåledes detta ic-

ke är nytt 5 at hvarell Apoftemata Perin^i eller

båldningar ikring defia delar åro^ rilan Itraxt bor
gora en tilråckelig opiling, fa at man kän komtna
val til fjelfva grunden af bildningen^ ty opnaf
man den allenait med en Lancette, at marcriea

måtte få luft at rinna ut, och fmickrar fig fe-

dan med hopp, at genom eh långvarig pråpning

med bourdonctter af Lirine-flvaf, ofverltruknaiiied

digeftivis 6c balfamicis, infprutniilgar. etc. kunna
tilläka detta med tiden 5 få vifar ofs dageliga for-

farenheten^ at det ändock icke Iker, utan fororfa-

kar fnarare flera finuofiteter och Fiftlär, ja ibland

få fvära, ät man icke kan foretaga någon opera-

tion, utan mäfte bringa fin lifttid i ftorfta elände:.

For några år fedan fkedde detta med en Fru^ fom
fick en dylik bold. Jäg påftod öppning til fjelfva

fritnden , nien det fkedde ej , och emedan veder-

oraride, fom bort forftå konlleh båttre, och
fjelfva lågga liahden dervid, utläto fig, at man
fej visfte annat änfkåra, och at det utan ikårningar

kunde hjelpasi derfåre kunde jag éj utan grå-

melfe längre vara fafång åfkådare , utan blef bårta

från Patienten. Et hälft år dereftervardt jag åter

dit kallad, at taga mig henne an, då jag fantf
ftarka finuoSteter, ibland hvilka en gick igenom
fjelfva Moder-fiidan. De blefvoaUaopnade^och
Patienten helbregda

.

P Dett*
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Detta var frukten, ej få mycket af oforftand

fom af for mycken räddhåga och ömhet , ty dage-
liga forfarenheten vifar, at mången Patient f åttes

ofta i ftorfta åfventyr, blott igenom forfummelfe

at i början och god tid gora råtta Incifioner.

Befkrifning på en Torf-plog,
Af Capitaine

Herr ANDERS ROSENBORG.

Ar i7fo hade jag om Sommaren vid Husby
Clofters Krut-bruk en byggnad i ar-

bete. Och fomTorf-tak vid fådanaåfven-

tyrliga verk åro minft Eldfångda och låledes i den
håndelfen tjenlige ^ var jag nodfakad, at låta fkåra

Torf, juli under en ftark torka 5 fom varade hela

tre Månader.

Jag fokte med alla vanliga (kår-tyg , fom
almant brukelige åro > men en hård och obändig

ler-jord, fom ofver hela dal-orten finnes, varfåaf

Sol-hettan fammanbundcn, at med handkraft ej

Äod något at uträtta: måfte jag derfore uptänka
et fått 5 fom kunde blifva tjenligare.

,*

^il et forfok låt jag förfärdiga et flagsplog af

denlkapnad och ftorlek^fom Tab. VI, fig. 4ipro•
lil5 efter bifogad Scala utvifar. a b liknar en mede,
fom går lått ofvan påTorfven , och tjenar at hål-^

ia plogen lladig^famt knifven cd til et visft djup ,

tilhvilkcn anda fjättrarna ^/^ ^/^ gå lofa igenom



1752. Jul. Aug. Sept. 227

fjelfva plog-åfeiij och tåftas allenaft med pinnar

få högt up fom behagas. Och på det en få mycket
fåLrare måtte få torfven lagom och jämn-tjock,

iixter på hvardera fidan om knifven, en vid nedra

andan bak-ut kvokt ftadig Hagh^gb^ fe fig. f, fom
jåmvål kan flvjutas up och ned genom knifvens a-

xclkk^famt fäftas med pmnar. Knifvens med des a-

xels (kapnad och ftäUning kanbåil inhåmtus affig, j-.

Det ofriga kan hvar och en utan vidalre förklaring^

begripa af ritningarna.

Til at veta, med hvad formon famma plog

kan nyttjas , förfoktes han
,
dragen af en halt

på härda ler-vallen, fom Ikedde utan fynncrlig

mod a: dä en karl ftyrde plogen, en annan aflkar

Torfven, den tredje håfdé henne up utur fåren,

och lade henne i högar : upfkuro låledes tre kar-

lar med en haft, pä 4 timars tid , Torf til et Tak
af 666 qvadrat alnars innehåll. /

Detta har gifvitmig anledning, at tanka, det
€t fädant fatt a t (k åra Torf, fkuUe med formon
nyttjas vid Fortifications byggnader^ der en fåoån-
deiig myckenhet,tilvallfåttning,medhandkraft plå-

gar Tkäras : derfore fåndc jag forledit år til Finland
et modell, at låta honom der forfokas, vid den på-
ftäeiide Fåftnings-byggnaden. Och fom jag låtit

mig af en fåker man berätta, har den med for-

mon der blifvit nyttjad 5 ty hårigenom (konas
folket ifrån et modofamt arbete , och tillika fpa-

res anfenligt både tid och koftnad. Knifven i

Torf-plogch kan då andras til hvad ftorlek fom
hålft behagas , och kraften medelft dragningen 6-

kas eller min{kas,alt efter jordmonens hardlek och
Torfvens ftorlek.

Den 22 Martii, 1752,

T z Geo-
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Geographifka Longiuiden^

Af några orter inom Tol-Cirkeln^ beftåmd

genom Aftronomifka Obfervationer
Af

ANDERS HELLANT.

edan jag fatt lå mänga Correfpondenta obfer-

vationer^ jag kan vånta och behofver, emot
dem jag gjorde inom PoI Cirkelen^ åren

1748 och 1745)5 for några orters Longituds utftak-

ning3 Yil jag nu deraf meddela et utdrag.

I . Wadfon {a) vid Waranger Fjärden i Norvige.

Denna kallas at Sjo-Finnarna, eller rättare

fagtj af Finlka Lapparna på deras fpräk, Veil-fari,

fom åfven betyder en Vatten-65 fällan ftåliet der

Kyrkan är bygd och handels-platfen med Köp-
mans och andras hus nu ftä, ligger på fafta landet

af Waranger fjärds norra ftrand. Men orten har

fått och behåller i bagge fpråken fit urgamlanamn
af et fkår, fom ligger ftraxt utanfore denbebygda
platfen, hvilket {tår och gor fkeps-hamnen der-

ftådes.

Detta fkåret ftår nu f6r tiden nåftan 10 fam-
nar ofver hafs-brynet, men har i forna tider ftått

helt och hållit under, famt federmera uti fjelfva

hafs-horizonten. Dertil går ånnu fyn for faga^ty

ofver hela denna Ikoglofa holme fynes icke al-

lenaft

(3) Se denna och de följande orters Pol-hogder, uti Acad»

Handl, förlr 1750, pag,226.

\
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lenaft ränder rundt omkring krufade och parallela

med det nu varande hafs-brynet, utan beitär ock
den tunna jord-flcorpan måit af musfle-fkal, ben
nflma Hval-fifkar eller Springareoch andra filkar,

med mycken annan hafs-brate af iådant, fomtilal"*

la delar liknar ftranden nu fot* tiden.

Jag var på denna orten , når Manens formor-

kelfe inföll d. 29 Julii, år 174850011 ville nyttja til-

fallet, at utröna ortens Geographifka Longitude,
åfven fom jag redan fatt defs Pol-hogd > men Ma-
nen, fom denna årstiden, vid defs fylle, viftas ide
fodra teknen , år ganlka låg inom Pol-cirkelen.

Han var ock der denna gången knapt fyra grader

ofver horizonten, och hant foga mer ån val upof-
vcr de höga fjällen, fom ligga foder om Waran-
ger fjerdcn. Natten var utom defs ånnu få ljus,

at inga ftjernor fyntes. Planeten Jupiter , fom ej

denna natten ftod långt iträn Månen, var den en-

da, fom med blotta ögon började fynas om nåt-

terna. Jag kunde altfå ej gora mig hopp om nå-

gra lårdelcs goda Obfervationer : lagade mig lik-

väl tilreds, befynnerligen at, genom Sol-hogders
tagande med den vanliga Qyadranten, fä veta u-
rets gäng och råtta tiden.

Men til ofvannåmnde fvårigheter kom en an-
nan ånnu vårre

,
nämligen , mulen himmel under

fjelfva formorkelfen 5 Tom gjorde, at jag ej fick
fe mer, ån början deraL

Manens ollra brådd begynte fe dun-
kel eller lika fom fotig ut, vid midnats- T. m. s

tiden, eller - - kl. 12. G. o.

Sjelfva formorkelfen tyktes begynnas iz. 9. o.

P 3 . Och

\



Och var fkuggen fåkert et ftycke in

pa Manen framiknden - kl. iz. 10. o.

På Obfervatorium i Petersburg (b)

|,r begynnelfen obferverad - iz. 10. 34.
Hvilken tid, reduceräd til Upfala me-

ridian , år - - - 11.20. 4.
Altfä blir tids-fkillnaden emellan Up-

fala och Wadfomeridianer 5 efter den-
na obfervation ~ - ^ - o.^S.fS*

Följande året, 1749 om vinteren, når jag åter

befokte Is-hafvets llrånder, tilllålde jag refan få,

at jag kunde vara pä Wadlon til en annan Månens
formorkelfe 5 fom inföll den 12 Decembris. Men
lyckan var då foga båttre, ån förra gängen, ehuru
Månen nu ftod til en onfkelig hogd på bimmelenv
ty molnen betogo mig å nyo det nöjet, at fc mer,
ån början af tormorkelfen.

Urets gång rattades nu efter ftjernor^ eme-
dan Solen pä mer ån en Månad ej varit uppe ofver

horizcnten. Igenom fyra par motfvarande hog-

der af Andromedae ljufai hufvudet,fant jag atden-

na ftjerna gick famma dag genom Me-

ridianen, når Uret vifade - - 6. i.ife

Men efter uträkning hade hon bort

Culminera - - - kl. j'. 46. 31.

Altfä gick Uret den ftunden förut o. 14.43-
^f^y^i^^'^ obfervationer, fom gjordes

d.^ Martii,fant jag,at Uret dä gick alle-

naftjm.ochip fec, förut, få at det gickf
fecunder for fortitimen.

D.

(b) A6ta. Petropolit.för är 1748.
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D. 11 Dee. började Manen på oftra
Rätt tid.

brädden fynas dunkel, - - kl. 8.3<5. o.

Med blotta ögon tyktes fjelfvafor-

morkelfen börjas - - 8.48.0.

Men med 7 fors Tuben blef jag ej var-

fe råtta Ikuggen , forr ån - S.fo. o.

Et godt ftycke af Minen var redan in-

i-teifkuggcn - - - 8. fl. 30.

Begynnelfen af denna formork elfe ob-
ferverades och i Stockholm, med en fju

fots Tub 5 - - - - 8. 2.z8.

Hvilken tid , reducerad til Upfala Me-
ridian, gor - - - - 8. 0.48.

Foljakteligen år tidsfkildnadenemel-

lae Upfala och Wadfon, efter denna ob-^

fervation - - 0.49.12.

Formorkelfen var knapt börjad, forr ån det blef
helt mulit,! äat intet vidare kunde obferveras. Al-
Icnaft: markte jag, dä Månen några gängor, fom
haftigall framblickade, genom de häftigt flygande
molnen, at den förmörkade delen var ovanligt ljus,

och flcuggen ganfta matt. Ifynnerhet varytterfta

randen af den fördunklade delen, några minuter^
fedan formorkelfen verkv^^ligcn börjat , nåftan fa

klar (kinande, fom den oformorkade.

Den 8. Decemb. famma ar obferverade jag
ock på Wadfön, med en zo fots Tub, Jupiters in-

nerfta Månes Emerfion utur Jupiters fkugga.
Han började fynas , ehuruvål mycket
fv^ig, - - . . kl 4.^1.17.
Men fyntes val och tydeligen - 4. fi . 36.

P 4 Emot



Emot denna obfervation har jag ej fatt någon
Correipondante ifrän någon annan ort, men enligt

nogafte uträkning efter H. Wargentins TabeU
ler 5 rattade etter atflviiliga i Paris, Upfala, Stock-
boim och Lund denna vinter gjorda obfervatio-^

ner, har denna Emerfion tildragit iig i Upfala,
iklockan - - - 4. i. 30:

Derfore blifver tids-fkilhiaden imellan

ypfala.och Wadfon denna gängen 0*48,47,

Äiidtcligen obferverade. jag ock der
en Emerlion af famma latelies, den if
Dcccmb. klockan efter rått tid 6.43. 30,

Denna var i fig fjelf en god obfervation
^

men blir något ovifs deraf^ at jag ifran deii 1 1 til d.

18 ej fick gora någon Obfervation for Urets råttel?

fe, hvUket ej torde imedlertid haft aldeles jåpin

gäng.
T.

Samma Emerfion fkedde i Upfala,
efter uträkning - - kl. f . f4, 50^

Hvaraf följer en Ikillnad i tid af 0.48,40,
Medium af de fyra filedes fundna tids^

fkillnader imellan Upfala och Wadfo

Meridianer, år - ^ o.48.ff^
eller i det narmefta 49 minuter i tid, fom
göra 1 1~ grader uti Longituds fliiUnad

ofter om Upfala rqeridian,

Når jag 5 år 1749 i begynnelfen af Decerab,
Månad kom ned in emot Oceans llrånden, mötte

tpig en helt annan himmel och väderlek , ån pä
fjällen. Det är ganfba fällan klart vid hafs-llran-,

den, och ju längre uddarna eller ftärcn fträckalig

i hafvet, iu mera h' deras luft mähvfulL
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Så fnart Thermometem faller mgra grader

ncder omfrys-punften^upftiger afdet altid ofrusna -

hafvet en tjock dimba^ fvart fom det fvartafre

moln eller tjock rok , åfven fbm ifrån de ofriilna

forlTar hos bfs i Norrland om vinteren^ dä det år

kallt, ju kallare ju ftarkarc. Så länge vädret år

ifrån landet 5 årder någorlunda klart; men fä fnart

vädret vänder fig och kommer från hafs-kanten,

drifver det dimban eller toknan m pä landet och
gor alt mörkt.

Sundet ofver ifrån Wadson til det fodra lan^

det eller tvärt ofvcr V/aranger fjärden är allenaft

en mil bredt; men pä de 14 dagar jag där viftades,

fäg jag fållan det andra höga fjäll-fulla landet of-

rer fjärden, for det ftarka af hafvet upiligande

toknet {kixl j fom fvåfvade dcrofver. Jag hade få;

|iår ftrax vändt om tilbaka, och reft upfore län-

gre til fjälls igen, när jag forft kom dit ned och
fick fe hafvet med dcfs töcken; ty jag kunde icke

foreftålla mig, at jag der fkulle hela vinreren of-^

ver få fe någon ftjerna, Longituds obfcrvatio-^

nerna, foni behofva längre klart väder at få råtta

tiden, holt jag rent af for omojeliga. Men emot
all formodan lopp det litet, faft ej mycket bättre

ai,änjag då Ipådde mig förut. Vid Wärdhus
fades vara långt piera mulit och dimbugt ån vi^
Wadson , och vid Nord Cap eller på Mageron

,

ån mera, fom i följe af det föregående tyktes vara
naturligt.

Skulle någon Obfervator någonfin framdeles
komma pä någon dylik förrättning, långll up vid
Is-hafs-llVandcn j torde denna undcrrättelfcn ej

komma honom illa til pafs. Jag fkulle tro, at den
Idarafte och båila års-tiden för AltroRoinicn der-

P r ilades
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ftådcs vore Augufti^ September och Oétob. Må-
naderna 5 fedan nätterna blifvit mörka > men innan

luften hinner fä mycket kaUna och blifva dimbug
af hafve:^,

2, Longituden af Utsjoki.

Den midt i Europa mårkeliga Solens formor-

kelfe 5 fom inföll den i4Julii 1748, var val ej får*-

deles llor, utan gick vid pafs på halfva Solen hår

uppe in emot Nord-GapJag ville dock ej forfumma
honom: utan fkyndade mig fa långt up i Norden
fom mojeligt var at hinna ^ fedan jag om refan fatt

kundlkap och befallning, och handt änteligenfram

til Utsioki (c) hviiket på hela den traéten år åtx
endalte ftålle, hvareftman finner hus, fomårofor
enObfervator vid fädana omiländigheter oumgån-

Den mulna väderleken, fom famma dag inföll,

gjorde under obfervcrandet det hinder, at af for-

morkelfen ej mera kunde mårkas , ån at den ånnu
Rätta tiden»

ej var begynd forr middagen, ~ kL 11. i . o.

Men giffas hafva börjats vid pafs 11. 33.0,
Af den förmörkade delen, fom fågs , dä

Solen kora fram emellan molnen - 11. 34.0.

Sedan var det mulit under hela for-

morkelfen anda in emot flutet, fom be-

gynte {kc efter middagen - kl. i.5f* o.

Det

(d ) Utsjoki af de Lapflta orden Uifa^ liten , och Jokiy elf

,

Isalbd efter den lilla clfven^ hvilken Hyter der förbi och faller

i den (lorreTeno-elf. Samma Utsjoki kallade Norrfka Arifs-by:

Teno eihr fhe eno^ pä Lapfka, hic amnis, eller denna a, kallas

af de Norrflta Ta nxn, och Tana elf, fom nu år Kongl, Riks-

gränts på den traäen.



1752; Jul. Aug. Sept, %ij

Det nogalle^ fom flutet kunde märkas

med en 7 fots Tub , hvarigenom Solen

fläptes i et mörkt rum, var vid i . fy . f.
och var hela formorkelfen visft fluta-doch

ej merateken dertil i Sol-brädden i.ff.io.
Midt under formorkelfen rägnade det et godt

fkur, hvilket faft det fkedde rätt B. gängor i fjällen

hela denna torra Sommaren, var dock mindre ön-
Ikeligt for en Aftronom juft den flunden.

Landtmätarena, fom voro allenaft 4 mil der-

ifrån vid Teno Gamla Marknads-ftälle, väfter om
Uts-joki, hade klart väder, och fägo formorkel-

fen ifrän begynnelfen til andan. Äfven fkall det i

Wadson varit mäft klart under hela formorkelfen

i fynnerhet mot flutet.

^ Uret var noga fl:äldt efter motfvarande hog-
der af Solen, famt en updragen middags-lineader

efter, at deraf märka Urets gäng i flera dagar.

Under min fenare och vinter-refa, obferye-

rades Pegafi Markab culminera 174P d. 19 Nov.
efter 3 par motfv. hogdcr. - ^-.41. 9.

Men hade bort famma dag culminera i

Uts-joki -
f.40.

' Altfå gick Uret förut den ftunden - o. o. 1 5^

Uret drog fig fram 3 Secunderi timan,

Samma dag d. 29 Nov, begynte Ju-
piters förfta Mäne framkomma och mar- R^tta tid.

kas - - - - S.iz.p.
Denne är ock oblerverad i Lund

,

afH, Obfervatoren Schenmark, kl. 7. 14.40.
hvilken tid, reducerad til Upfila iMe- t. ^ //

ridian,blir - - - - 7.41.0

A4eridian fl;iilnaden år altfä - 0.40. 9.

Jupi-
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Jupitervar dä 1 1~ grad. ofvcrliorizonten,men

luften oren och dimbug. Alt Ifade, fom utbärs

den aftonen.

174P d. 31 Decemb. culminerade Vädurens
ljufa efter 4 par mötfvarande liogder 6,18. z.

Men efter utråiming - 6.20.48.

Uret gick nu for fent - o,

Men avancerade vid pafs 3 Secund,
i timan,

Samma dag , Emerfion af Jupiters

forfta Mäne - - • - 4.48. '9.

I Upfala efter uträkning ^ 4» 8. zi
^

Meridian fkillnaden « o, 39.48*

Jupiter liog 16 grader ofver horizoiiten. Den
afton var luften klar 5 men llarkt fken i tuben af

Månen och V^nus^ fom dä voro nåra ihop med
Jupiters

Utflagen af defik tvånne Emerlloner ftåmma
ofverens pa 20 Secundernår. Dock cmedanjupi-
ter vid den fen^re obfervationen var högre pä him-
iiielen, och luften renare^ häller jag fakraft^atblif-

va vid det utilag h ^mgifver^ fI at Meri- t. '

dian» fkillnaden blir - - 0.39.5^0.

Som gor i Longituds grader oftcr om.

Upfala - - - - p. f7. 30.

3. LongitMden af Enare Kyrka och Marknads -plats^

1749. d. 22. Nov. hade jag den lyckan, at et

par dagar efter min ditkomft fä gora en enda, men
en af de bäfta Emerfions obfervationer pä hela

refan^ ty den afton fick jag mötfvarande hogder af

tvånne ftjcrnor nämligen Pegafi Sak och Vädurens
ljufa i til at der efter råtta Urets gäng^
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Pcgafi Såck culminerade - - 6. ii.yo.

men efter uträkning bort culminera - 6. 11. 34.

Uret var då förut ' - o. o. 16.

Vädurens ljufa i foder obfcrverad p.i z. z.

Efter uträkning bort vara - p. 1 1 . yz.

Uret gick nu for fort - - o. o* 10.

Men retarderade vid pafs 2 Secun-

der i timan.

Samma afton d. 13. Nov. kom Jupitcrskl. / /

forfta Måne utur fkuggan, efter rätt tid 6. 28.

I Upfala uträknad - - f. 4P. 35.

Meridian fkillnaden - 0.38.42.
Afdrager man hégft 1 2 Secunder for

Jupiters lägre ftånd pä himmelen^blir Me-
ridhn fkillnaden - - 0.33.30,

Som gorauti Longitude pgr. 37^ min.
ofter om Upfala Meridian

IV, HaJonen en Bonde-gärd vid Kemi-träjk,

Den mulne väderleken, fom varade mäft hela

Oftob. Månad det året, betog mig tilfålle^at under
väntande på åkfore få gora mer, än en enda obfer*

vation derftädes.

1 74P-d. 7. 06t.Jupiters forfta Måne
framkom - - - - 6. 4.40^
Tiden är funnen afSolens motfvärande

hogder.

Jupiter var denna aftori nog låg och nyfs

upkommen.
EftcruträkninghardenfkedtiUplala 5. 24. 34.

Meridian Ikillnaden * * 0.40. 6;

Men
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Men for Jupiters låghet dc;n afton far

man vål afdraga - - o. o. 36.

Då Meridian fkillnaden blir o. 39. 30.

Ojch i Longitude grader - p. fl. 30.

Sammandrag afde obfcrverade Longit.
I tid. I grader

r // o. f ff

WadsoniNornge - 0.49.00. ii.if.oo.
Utsjoki i Lappmarken o.39.j'o. 9.f7.30,
Enare i Lappmarken 0.38.50. 9-37.30^
Halonen vid Kemi tråik i Ö-
fterbotten. - - 0.39.30. 9.5*1.30.

Aitfå fe vi håraf, om vi jåmforc deffa obfcrva-

tioner med dennyaSvenfkaGeneral-Chartan^at få

vål Utsjocki fom Enare, och i fynnerhetWuranger-
fjärden, ligga der for långt til Ofter.

Utdrag af Kongk Acaåemiem Dag-bok.

HerrCommerce-Rådet Lagerström hargc-»

nombrefgifvit tilkånna^at år i/fo^utkomi
Gotheborg et rykte/at uti Lundby Socken på Öilra

Hifingen^icke långt ifrån Fraife-hemmanet Bräcke,

en gammal Graf Ikulle vara funnen uptagen, hvil-

ken varit llen-fatt rundt omkring inuti, och at uti

den (amma, jemte qvarlefvoraf månnifko-ben, i:ne

af flinte-ften gjordaknifvar fkuUe blifvitfundne.

Som nuofvanformålte Frålfe-hcmmanår H. La-
gerström tilhoriijc, gjorde han fig ilraxt derom

un-
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underrättad^ och fant^atfarrinia rykte var grundadr^

och at Inbyggarne deromkring vid Islyärs-ndeu

forilblifvit varfe^atuppå en flåt^ men något hog-

låndt,vid pafs400 fteg ifrån bemälteHemman,påut-
markenbelägen plan,fom afallmogen kallasEnfälds-

eller Enfaldighets-backen^en med ftenar kringfatt

gammal graf-j af nägon^fom formodeiigen icke fökt
efter männiflvo-ben , blifvit upgräfven, hvaraf dc
kring-boend^ blifvit foraniåtne, at jämväl ranfaka

den upkaftade jorden, dä utom fmå ben-fkårfvor,

merbemålte 2:nefåkallade knifvar af Fiinta blifvit

fundne.

Om della grafvars ålder h^r ingentniderråtteirc

kunnat erhållas, ej eller hvad for perfoner der fkulie

vara begrafne.Uppå den vid grafvenuprefte llenen

var intet mårke til någon Runa-lkrift.

At denna Graf varit mjcket gammal, och
lårcr bora raknäs in til den få kallade Brånne-ål-

dren, tyckes fannolikt deraf kunna flutas, at uti

den famma inga hela ben blifvit fundne, utan alle-

naft bitar och Ikårfvor, fom åro få fkore, at dc
emellan fingren kunna fonder-gnuggas. Stcn-knif-

varna har Herr Lagerström behagat Ikånka til

Academiens Raritets-famling.

FÖR^
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de. I deffa tider brukas det merendels allenafl om 1

Gull oeh Silfvers åtfkiljande.

Metallerna fkiljas eljcft åt genom Gärning,
Forflaggning, Amalgamation^ drifning, Segring

,

Neder-flag, Cementerning och vattenitedning.

Alla delTa härftamma af tvånne grund-orfaker,

den ena år , at en Metall elltr flere , brännas til

flagg, däde ofriga eller enafdemblifver oforbrånd.

Den andra grunden til Skedningar år at lofa up en

eller flera af de Dlandade Metaller 5 med lädant

menfl:ruo5 hvilket icke lofer den Metallen , fom
genom det arbete fl^iljes ifrån de andra.

Utom defla z:ne vågar gifves intet fått at

fkiljafammanimålte Metaller at.

Gara^j kommer af det Tyflca ordet Gart, der-

igenom brånnes alla andra Metaller och half-me-

taller , fom åro ibland kopparen, til flagg, undan-

ta^gändes Silfver och Gull, hvilka icke gora kop-
pÄrén öfinidig, om något af dem fkulle vara der-

ibland. Dä kopparen år få ren, fåges den vara

Gar kupfefj Gar-koppar, och kallas af våraHy t-»

te-arbetare Gär~kdppar.
GARNINGEN flcer pa tvånne fått, hvilka nu

for tiden årobruklige, det ena uti ugn, fom i Tyflv-

land källas Spkis-ofen^ och det andra på Garhård

eller Gargrufva kallad. Detta fått befJcrifves re-

dan af Agricola och det aldeles lika med hvad
Ibm ånnu ikcr.

Uti ugnen fmåltes Rå-kopparen med låg-eld

af ved. I Ängland brukas Stenkål, at med lågen

af dem fmålta kopparen. Då den år fmålt, låg-

^ ges litet biy dertil, och fl;raxt bläfes med tvånne

bålger på fjelfva kopparen. Vådrets fvalkning

bl ånner blyet til flagg, hvilket bringar med fig
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alla andra oådla Metäller, fom årp ibland koppa-

ren, til flaggj fåfom Jern, Tenn, Zink och flera.

Sedan kopparen år ren, ftickes den ut ochfpritas

utur ftickiumpen.

Uppå Garhård eller Grtifva fmåltes ra kop-
paren igenom kolen med blås-bålgerna. Dä här-

den år fullfmålt med koppar, flåppes bålgerna at

blafa häftigare. Forman år fä ftäld, at den bläfer

i fmälta kopparen ned ät bottnen pä hårdcnjhvar-

utaf kolen, hvilka ligga ofvanuppä kopparen, gif-

va den en ganfka häftig hetta och vädrets fvalka,

tillika bränner alk oådla Metaller i kopparen til

flagg* Bly kan icke pä detta fåttet fl^iljas ifrån kop-
paren, om något mycket deraf år deribland, eme-
dan kolen, hviiiccftåndigt roravid kopparen, med
deras phlogifton, reducerar blyet, fom lått tager
phogifton til fig^

.Detta lenare fåttet brukas ofver alt hår i Ri-
ket, och år forft infordt ifrän Lybeck genom Ko-
nung GUSTAF den Forilas prisvärda omforg.
Tilforene Garadcs all Svenflc koppar i Lybeck
af dem, hvilka fjelfva åga inga koppar-grufvor,

utan gjorde et handtverkeri af Gärning, hvilken
dock är et rått Bårgsmans arbete. I Afveftahaf-

ver forr Gi^rats 14 Skeppund eller f6 Centner, och
nu for tiden löa 1 1 Skeppund , fom gor48 eller fo
Centner pä hvar och en hård tillika.

Sedan kopparen år Garad och upfpritad, år

den helt flcor*, ty defs phlogifton år åfven til nå*

gon del bärtbråndt, derfore måfte åter Gar-kop-
paren fmåltas igenom trå-kol af hvilka den återtar

llt forloi^ade phlogifton och blitver fmidig.' Den-
na fmåkning kaia icke flcc med ften-kol j emedan

(It de
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dc icke åro få frie ifräii mineralier , fom gora kop-
paren oartig.

Men Garningen gor dock icke all koppar rått

ren och fmidig 5 en del vil icke hålla under ham-
maren fedan den blifvit omfmålt til fmidning. Så-

dan år kopparen vid Glad-hammar och utm* kop-
par-grufvorna vid Ädelfors, Orfaken dertil år

Svarvel, hvilket icke låter fig drifva utur fmålt

koppar med hetta allena. Då kopparen årfmålt til

fmidnings och upp-oil uti fina, med ler llrukna

heta ingoten ,
Diglar kallade 5 at der affvalna, ut-

vidgar ng Svaflet under afkylningenoch gor kop-
paren otåt.

Om fådan koppar garas med Bly 3 få drifver

Blyet ut Svaflet.

Då jag vid Ädelfors , fåg den olägenhet^ form

Svaflet fororfakade , brukade jag följande fått at

fordrifva det famma :

Tillika med Gar-kopparen infmåltes gam-
malt gutit Jårn uti Kopparfmeds-hården til en zd

del eller en 40:de del emot kopparen, alt fom den
har mycket Svafvel, Detta Jårnet drager til fig

Svaflet och med Järnets phlogifton bliK^er Svat-

lets fyra flycktig , hvilka tilfammans brinna ofver

hården under affvalningarna med klara gnillor, li-

ka fom en kies eller Tom Eleftricerade kroppar
gniftra. Således förbränner och Svaflet tillika

Järnet til flagg och kopparen blifver ren och fmi-

dig: dettalr ock eftergjort vid Glad-hammar med
god framgång , få mycket fom arbetaröna hafv^

kunnat vcrkftålla det.

^ FÖRSLAGGNINGENhafver famma grund,

lumligcn at de Metaller, livilka mindre tåla elde%
brån-
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brånrtas til flagg, hvarigenom andre blifva rena. Så-

lunda brånnes Jårnet til flagg uti Koppar-och
Bly-fmältningar famt: alla Metaller ifrån Silfvcr

ochGullj med Bly pä Skärfvelen.

Silfver kan ock renas ifrån alla oådla MetaUer
uti digel igenom Saltpeterj hyilket har den kraf-

ten, at uti elden upleta detminftaPhlogifton^hvar

det finnes. Dä nu Saltpetret förbränner Metal-
lernas Phlogifton^gå de til flagg och lemna Silfret

helt rent 5 tilfammans med Gullet. Härigenom
blifver Silfvret ånnu [renare, ån det år gjordt med
Bly pä Capellens men om det icke förut år ren-

drifvit med Bly, få gär det ganflca längfamt och
mäfte många gånger omfmåltas.

En fmältning med Saltpeter gor icke tilfylleft,

faftån det förut år afdrifvit med bly. Detta fått

hafver redan varit bekant i Konung Davids tid,

Pf. ii:v.7. hvaraf icke annat kan flutas, ån at Salt-

peter redan dä har måfl; varit bekant hos Judarna

,

emedan Silfver ej annorlunda kan renas uti digel,

ånmed Saltpeter, ej eller gora få många omfmålt-
ningar något til faken på annat fått> fafl: ån man
inga andra hiftorier hafver om detta Saltet, hvaraf
man fåkert kan igenkänna det, hvarken Hipo-'

crate eller Plinio,

AMALGAMATION,hviiken (ker med Qyick-
filfver, tjenar vel mäft, at {kil]x Silfver eller Guil
ifrån ilen och fand , men dä de oådla Metallerne
åro brände til aflva^ Amalgameras de icke, fä at

det Silfver eller GuU, hvilket år blandad med dem,
kan efter calcination flciljas derifrån genom Amal-
gamation med Qyick-SiUver , fora tager til fig de
ådl^ Metallerna, hvilka icke förbrännas uti calci-

3 ner-
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nerningen^få at Amalgamation ock kan raknäs for

Ct Ikiljnings fatt.

DRIFNINGEN år ct gammalt fattat (kilja

Blyet ifrån Silfvret. Det åldfta tecken man haf-

yerdertilår afKonungen iJerufalcm SaloniOjProv.

iz6: v. 25. dar han nämner filfver-lkiim eller flagg,

fom intet annat år, ån glåtc eller Silf glått,Lithar-

^rium^ hvilket år juit; det famma, fom tjånartil

ler.-kårils glafering^och då det namnes afSilfver kam
det ej annorledes vara tilkommit^ån igenom afdrif-

niftg.

Detta arbete flvcr genom blyets bråmiandp

til flagg, hvilket lämnar Silfret öforbrånt.

Denna Bly-fjaggen (kiljes ifrån Silfvret pl

tvånne fått : det ena år med en fådan hård eller

Teft, hvilken drager til fig Bly-flaggen, lika fom
en fvamp drager uti fig vatten, detta brukas alle-

nafl: for fmå myckenheter och til prov. Det an-

dra år, at aftappa denna Bly-flaggen, hviliccn da

kallas Glåtc eller Silf^glått, Silf-glitt at Krå^

mare. At (i denna glåten til at rinna, mäfte drif'*

ningen fvalas af med blåsbålger.

Det råafte drifnings-fått, fom nagonfin år

brukadt,årdet, hvillcet tilforene harflvedtvid Sa-

la Silfververk. Tvårt ofver drif-hården, hvilken

var ofver en famns tvår-linea, lades fl:ora ftockar

^fver i eller |:dels alns tvår^linea tiocka, drif-va-

far kallade j fedan defl^a voro komne i full eld blå-

ftes på dem med bålgerna, hvaraf Blyet dref. Of-

vanfor deffa ftockar var helt öppet. Sjelfva drif-

hufct var muradt afften och flutade fig ofvan tilfam^

mans i en flcorften for den upftigandc röken. Uti

detta hufct ftodo drif- härdarna på golfvet, få at
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på marken.

Agricola befkrifver drifningar med kupor
6fver Mrdarna, fådam fom de blifvit brukade i

Tyfkland 6£ver alt, in til defla tider^ uti hvilka

kupor 5 fmal klufven ved , dock få läng , at den
räcker tvårt pfver bården

, lägges ofver Blyet p^
brand-jårn. Defla kupor hålla hettan inne, få at

fmalklufven ved går mycket fl:arkare verkan ån
de ftora ftockarna , hvarigenom ock ej hälften f

^

mycket ved upgår.

Skogs-briftcn hafver lårt Änglåndarena, at

bygga drif-ugnar, fom eldas med ftenkol, afhvil-

ka lagen ftryker tvårt ofver Bly-och drif^ härden.

Blås-bålgerne åro ftålte kors ofver eld-draget, at

dermed affvala Blyet , for at gifva glåte 5 ty Blyet

har den egenlkapen, at det med hetta utan luft

icke går til glas 5men få fnart det f^r ftark hetta

och tillika vader-våxlingpå fig, få vitrificeras det.

Denna egenlkap hafver det gemenfamt med dc

andra oådla Metaller.

Defla ugnar årp fcdan eftergjorde, der deJi^f-

va kunnat eldas med ved. Det år ock funnit, at drif-

ningen uti dem kan fl^e med minftaved.Uti dem kan
ock drifningen fke med ris, dock år det båft,atpå

flutet,emot blickningcn,bruka litet ved,cmedan få

mycket kol- fl;ybbefprakar af rifct, hvilket lägger
fig på härden, trilkar up Blyet, fom rinnernederpch
ftämmer blicken. Defla drif-ugnar har man ock
nu begynt atbruka pä mänga fl;ållen, i anfeende til

deras bcqvåmlighct och ved-fparing.

At kunna flå in drif-hården uti dcfl^a ugnar

>

kruka fomlige dem få höga, at en kan gå inuti

0^4 dem.
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dem. Uti Ängland äter flås hela härden uti cri fto^

jarn-ring, fkjutes ifipå bråder och ftållcs fedanpå
Jårn-ftånger, hvilka dertil åro inmurade, hvarun-
jder år h^lt 6pet> Det båfta fåttet ar , at hafva et

lock eller loft hvalf pä ugnen, gjord af Jårn-plä-
tar, fammanbundit med Itarka Jårn-ftånger utan
UppI, pä undra fidan ankrat och med ler beftrur

kit, hvilket med en kran eller vägftäng kan rcfas

up medan härden flas in, verk-blyec lågges pä och
fedan låggas neder. Således kan härden fläsemot

famma botten, pä hvilken den far biifva ftilla ftäent

de, och Blyet kaii låggas kalt in pä rä hården,hvil-

ket mycket bevai^ar^ den.Ugnen behofyer åndäickc

vara högre, ledan locket år nederlagt, ån fom nöd-

vändigt fordras for elds4ägar>s rum til drifning

,

hvarigenom manfpar at onödigtvis elda up et ftort

rumj ty en viis myckenhet aflaga fordras allenalt

til den grad af hetta, fom behofves til något arber

te. Är rummet uti ugnei> dertil forlitet, fä felas

hetta, men år det for ftort, år det onödig koft-

nad pä brånflet. A t gifva något Mathematifkt
lladgande päugneais hogdtil en fordrad hetta,der-

til åro ånnuej nog mänga ron gjorde, utan de nöd-

vändiga ftoriekarna for vilTa arbeten åro ailenail:

fundna genom forfok.

Smålta kroppar taga i elden hetta til figipror

portion efter tyngden, Bly-glafet årganfka tungt

och defsutan ganfka lått fmålt, derutaf hafver

det den kraften at fmålta andra terreftra kropr

par med fig til glas. Blj-glafet år fordenfkul

ganfka fvårt at hälla uti något kårill, i anfecndö

hvartil drifugns-bottnarna eller de fä kallade drif-

hårdarna, på hvilka verk-blyet och (jlåtcn hällas
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fmalta, måftc vara gjorda utafl^cfpmerligäjCmoi:

denna flaggen, cldfafta ämnen.

Den kalkaktiga jorden , fpm fråfer med fyror

år funnen tjänlig til detta briik, ibland hvilken

brändaben af djur är den bäfta, och brukas i Äng-
land med den fordel, at flera refor härden full med
fmält Bly 5 hvill^et alt efter hund inofes 5 utan at

härden blifver tom emellan , kan pä famma hård.

Uti eji 4nfning afdritvas»

I brifl; uppäben-afl^an brukas, eljeft vid Silf-

ververken ofveralt trä-afl^ajUtur iaviiken alt alkali

forft väl utlutaso

I Smaland kringom GulUverket, fas fä kärt

mur-ler, til hvilkct der ingen kalk brukas, fä at

Spifarna rappas hvar Logerdag atminftone. Det-
ta Spis-leret ibland aflcan, gor den fä oduglig til

jdrif-aflca, at den omojeligen kunde hälla Gull-

verk-blyet, fom fordrar nägot ftarkare hetta, än

Silfver-drifningen, och är vid GuU verketet ne-

der-flags bly, hvilket defsutan är nog hm af fig

at fliåra^ utan fä fnart det var i full drifning, flrar

det fig igenom, och Blyet började rinna: holts

och Blyet inne nägon Hund, fä fmålte leret, fom
var ibland aikan, med bly-glafet , fä at fjelfva

härden och Gläten blefvo alt en blanning.

I denna omftändighet, var jag näftanhelt rädr

los. Eid-fafl:a ler-käril hälla val bly-glafet fä län-

ge, fom til drifning kunde behofvas , men fä flora

dertil voro af noden, blefvo bäde for koftfapima
pch ofäkra for at Ipricka. Dä äter den ekl-fafta

leran antingen rä eller bränd, males, fuktas och
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ftotcs in på drifhårds lått 3 få flcår Blyet vårrc dcr-

uti ån i något annat , lika få i Quartfen på lammt
fått handterad.

Då jag nu fåg^ at den kalkaktiga jorden var

}iår den enda at tilgå, gjorde jag deruti många for-

fok ; til någon myckenhet af ben til afka var dey

på orten akieles ingen tilgång, At bränna ved-

afka endaft for detta hehofvet , var en kpftfara

Ikogs-oda. Jag måfte derfore håtla mig alt til Mi-
neral-riket ( til ftenar utur något af de andra Na-
turens Riken var ånnu mindre tilgång.

)

Änteli^en fant jag, vid Rodingsholms Såtc-

ri emellan Gull-verket och Ekfio Stad belågit en
kalk-art 5 af hvilkcn jag flog några Capeller, hvil-

ka, näft ben-afkan 5 ftodo bäft ut drifningen afalt

hvad jag har forfökt. Denna bårg-art är mänga
refor Itarkare til detta arbete ån all trå-afka : det

fvärafte var, at få kalken til at hånga tillamm^n i

^Iden och at ej falla fonder och mjöla fig, hvilket

dock fans at hjelpas, efter flera gjorda forfok, på
följande fått :

Då man dnlver på denna bårg-art, blifvercn

tunn rod fkärpa ofvan uj>på härden , den hugges
af, derunder år den håida Ikorpan gron-grä, af

någon deruti i«idrifyen Glåte^ detta gron-grå

ftotes fint och blandas med iå mycket af rå bårg-

arten, obrånd finbokad, fom til en lika ftor hård

behofves af h vilken de,t gron-grå årtagit, då altid

något mera i^i den nya drif^-ftenen behofves, ån ^f
det gron-grå, fom p til 8 vid pafs , eller hogft f
til 4.

Sedan deffa hårdar kommit i bruk, har aldrig

någon hård fiagit up, vid GuU-verket , och af

100
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106 pund Bly fdrifves 60 til jyo pund gfåte och
Ällenaft 50 hogft 4.0 pund til hård: och intet

ficrdedcls lod Gula (kal fallnas vid afdrifnin^

fen om ej drifvarcn forfer fig vid blickningen , at

anuppå en halftum kringom blicken lämnar fmä
korn, af hvilkcn lilla fkorpa uphug^en dock
hela rigten fås igen på nafta drifning, da intet for-

feende l^egås. Knapt lårer på någon brukelig afk-

hård j z eller 3 marker GuU allena, utan Silfver,

kunna blicka, fom hår (ker, emedan det fordrar

många refor ftarkare hetta, ånSiltvret tilfin blick-

ning. Så eld-fafta dcffa ften-hårdar åro emot bly-

glaiet, få låttfmålta åro de ibland Kics-fkårftcnen^

la rå fom råftad.

GuUet allena kan dock aldrig genom drifning

fkiljas fullkomligen ifrån Blyet iom EECKERme^
nar, ehuru länge det hålles i ftark hetta fmält,

utan det får en hog färg fom 24 Karats, faft det
icke år fulla Z3, och detofriga Silfver, men blif-

ver få fkort, at det låter mala fig ; men om då fi ft Ii-,

ut af Mercurio Sublimato lågges dertil, få lem-
nar Salt* fyran ftraxt Qiuckfilfvret, tager til fig alt

Blyet, och flyter fom et fmålt falt up omkring
bräddarna på fkårfvelcn uti horn-blys fkapnad.

GuUets attrattion til Kopparen år befynner-
1ig. Om til 15 Karat Gull och en dito Kop-
par lågges 3 gånger få mycket Bly , och drifves

af på Capell, på flutet med få ftark hetta, atGul-
let håller fig quickt tils det h^r blickat och väl

längre j få lemnar GuUet då vel Blyet och blif-

ver helt fmidigt, men behåller näftan all Koppa-
ren quar hos fig , fä at det får icke högre halt ån
det hade fornt Men om nägor raera Silfver åiit

Koppar år dcribland ^ få tager Biyet bart Koppa-
ren ;
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ren : och om Silfvret år få mycket til vigte4i eller

mera ån Guiiet ; fa kan blanningen drifvas ren bå-
de ifrån Koppar och Bly med hettan allena,

SEGRING ar et fått at draga ut Silfv^erutur
Koppar med Bly, hvilket icke lofer få up Kop-
paren 5 at heU blanningen blifyer lika låttfmålt,
iitan allenali Silfvret^ derfore gardet ej an atfegra
ut Tennet utur Kopparen , öm de åro fammau'
fmåltCj niftån Tennet år åfven få latt-fmålt fom
Blyetj emedan Tennet lofer fullkoniligen yp Kop-
paren, få at bada fmålta lika fiwt.

Segringen har fä väl ÄGRicoLAjfom ScHLY-
TER befkrifvii uti fit Hytienverk^ hvareft vidlyf-

tigt kan 4åfas om detta arbete och de åtfkilliga

proportioner af Bly efter hvilka Kopparen blandas

i anieende til atfkilliga Silfverrhalter 3 men hår i

Sveriget vid Skedshyttan, har man funnit, aticke

all Koppar drager famma proportioner fom Herr
S CHI.YTER ani-orer, utan at Dals Kopparen lat

ganflca val Segra fig med hplt ^ndra proportioner,

men e»j med de famma.

Vid flutet af drifiiingens Hjlloria, hafvc vi

fedt , huru ftark Kopparens och Guliets attra-

jction år til hvarannan framfor Gullet til Blyet,

derförc låter iig Gullet ej eller Ikilja ifrån Kop-
paren genom Segring , hvilket Herr Schlyter
ockfå hafvcr anmärkt och vid GuU-verket i Små-
land åf^en år forfokt^ men Herr Schlyters våg
at få GuU utur Kopparen genom afdrifning år bå-

de for koftfam och nog vidlyftig. Jag upfokte
derfore , vid Gull-verket et mycket mindre koft-

iliiTit och genare fått, genom nederflags vågen,
hviiken uu folien.

• NE-



NEDERSLAGficer^, da Metallerne åroup •

löfte 5 antingen af något vätt menftruo, eller af
_

någon Mineral uti fmåltning, och kallas derefter

antingen tårt eller vått Nederflag.

Til torra Nederflaget lofas^ Metallerne altid

up nied Svafvel. Glaubers falt år fammanfatt
af Alkali och Oleo Vitrioli, hvilkct intet annat

ån Svafvel-fyra, dl kol-ftybbe eller något phlo^

gifton kommer dertil, blifver dårat^ ielden^et

nilil^omligt Svafvel tilfammans ntcd Alkali. Der^
foire lofas Metaller up dermeduti fmåltning.

AoRicöLAhafverj uti fin larde Bok^p fatt at

fkilja Gull ifrån Koppar, hvilka fatt om de ock
hade fin riktighet, Vore åildock aldeles ogörliga på
några Skeppund Koppar^ få at det vore onödigt

at hår fylla up något rum med fådanna inviklade

arbetens upråknande 5 hvilka der kunna låfas.

Om Kies eller Kies-lkårften fåttes til Gar-el*

ler Rå-koppar uti fmåltning ^ få ta^er Koppa-
ren Svafvel til fig famt blifver til en Grå Koppar-
Hen fådan föm våra Hytte-arbetare kalla Trot-
Hen, och Järnet 5 fom var uti Kiefen, blifver

til flagg. Af detta rönet , hvilket jag forft fannt

utidigeloch fedan forfokte på ugnen, at det der

flog likafå ut 5 fannt jag låtteligen, at vånda den
gyldifka Kopparen til en iCoppar-ften: emedan
Koppar- ftenen, om den genom concentration go-
rcs af den arma Ikår-ftenen, da flåpper GuUet uti

flaggen, och at flå Hård eller Glåte til den fmålt-

ningen, år alt for ftor bly-forbrånnin^, der Blyet
måfte köpas, Utur Koppar-ftenen flas Gullet fe-

dan neder uti Bly på fammafått, fom utur Gull-

livårftencn^ hvilket följer hår nedanforc.

Svat^
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Svaflet har olika attra£tion til Metallerna, få

det flåpper en Metall och loler en annan. Der-
tippa grunda fig alla torra neder-llugen.

Då Bly är uploft af Svafvel fåfom uti enBly-*

glam, och fmitt Jårn eller Koppar fåttes dertil,! a

faller Blyet neder, blifver fritt ifrån Svaflet och
ct rättfmidigt Bly. Härigenom fås mera Blyu-
tur glanfen, ån pä något annat fått. Detta fmält-

nings-fätt brukas vid Silfver-verket i Dal uti dig-

lar 5 der 40 och fo lodig Silfver-haltig glans fmäl-

tes, få at intet förloras af Silfver halten: och den-

na glanfen gifver Bly*til-flagerfoi den armare mal-
men utaf hård och glåtc, i det ftållet,. at få rik

glans (kulle ej kunna fattas allena på ugnen, utan
mera tilflag af annan hård eller glåte.

Då Svafvel fåttes til glåte, någon Bly-kalk

eller Bly-glas få vandes Blyet åter ifrån glas eller

kalk til Bly-glans.

Detta fant jag aldraforft, då jag vid Ädelfors

forfokte at fmålta Menium eller glåte uti en dige!

tilfammans medGuU-kiefen i tanka at bringa derf

til lättare forflaggning i profver, då blef alt fam-

mans i en vifsmuts färjad och glånfande fkår-

ften^ men då jag åter vid lamma forföks ar-

bete å nyo, rörde uti di^elen med en Jårn-teny

faut jag, at Blyet var nedcrfallit utur Ikårftenerf

til Imi^igt Bly^ och at på detta fått, alt GuUeÉ
kunde fås utur Kiefen uti Bly. Detta rönet viflé

jag Hefr AfTeflbr Svab, hvilken ftraxt fade, atf

det fåttet måile brukas til ftora fmåltningen påGull-*

malmen, hvilket ockfå ifrån Gull-fmåltningens-

början altid har Ikedt, fåledes, at den fonderllot*^

ta roda ften drif-hårds fkorpan och glåte, tillika^

med korna? Bly, fom (Varar emat afbråjtiningen^
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pa hård och glåte^ blandas utifmålta Gull-ftlrftc-

ncn^fom år ucftucken uturfmålt-ugncnuti en Gar-
grufva fom hafver blås-båljerjoch Blyet flås dårutur

neder med gyldifk rå Koppar^fom år mycket Jårn-
blandad ochblifver gjordaf den quarblifna {kårlle-

nen,uti hvilkenjefternedeTflagct, blifvcr i ftora ar-

betet quar et eller halft-annat lod Gull och Silf-'

vertilfammans, på hvart Skeppund: fedan ftickes

både det nederflagna verk-blyet och fkår-ftenea

åter ut utur Gar-hården^ Ikår ilenen fpritas ocli

Blyet ofes up.

Når en GuU-haltig Koppar år vand tilKop^
par-ften, fomforr år fagt, forfares dermed påfam-
ma fått 5 allcnalt ät ingen tilfats behofves at fla

neder Blyet utur Koppar- ften, emedan den icke

håller mera Svafvel hos fig ån det , lom behofves

til Kopparens 5 Silfrets och GuUets uplosning^och

altfå intet for plätten eller Blyet at förena figmed^
fom uti Kies-flkårftencn. Derfore år det nyttigt

vid detta arbete , at i det ftållet blanda litet kol-

ftybbe ibland härden och glåten^hogft til en tionde-

del emot glåtens vigt uti bagge tilfammaiis råkna-

dc, for Blyets reduction fkull, fom fl:raxt tager til

figGuUetoch Silfret, hvilka hafva långt ftarka-

re attraktion til Blyet, ån til Ko^par-ttenen for

SvafletflcuU, med hvilket GuUct få nödigt fore-

nar fig , at det enfamt aldrig kan taga något til fig

derutaf5 utan allenaft i blanning med andra Metal-
ler eller half-mctaller.

Detta år den genafte och minft koft-famma
vågen^ genom kvilken icke allenaft GuUet låtteli*

gen 5 utan ock Silfret fullkomligare kan fkiljas i-

från Kopparen, ån foto igenom Segring. Hår be-

håtvcs
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hofves.ej mera men val mindre Bly ån til Segrin-
gen: och diurU Silfver rik Köpparen må varavfa
tager Blyet pä detta låttet lika lått til fig Silfret

:

A^erk-biyet blifver öckfå pä detta fått något
Eöpprigt 5 dock icke mera ån fom vid Segringen,
utan det drifver galiflva val.

Med néderfiag utur Svaflet kaii ockfä Gullet
fkiljasifnih Silfret r ÄGRicola och Erceer bru-
ib Bly tilfläg uti kohgen^ ocli Koppar til neder-
lag uti detta arbetet. ^\

ScHLYTÉR uti fit Hytten-verk belkrifver

det fått, hvilket forr varit brukeligt vid Hartli-

fta Bårgverket5at[flä heder eri körig ocH alt Gullet
deruti med Jårn. Fordelen håraf^ år at kongeri
icke behofver drifvas af, forr ån den kan fkedas med
fked-vatteii, fåfom dä Bly år deruti och den flås

neder med Koppar > men alla deffa fått fora dock
det befvåret med fig, at den at Sväfvel uplofta

Silfver-Plachman 5 riiäfte drifvas af med Bly tilat

mias ifrån den tilfatta nedcrfläende Metallén^vid

hvilken afdrifning mycket af Silfret följer med
Svaflet i härden, fom då mäfte omimåltas tilfrifk-

bly och åter afdrifvas.

Det båfta fått, at {kilja Guldet titur tJyldiflrt

Silfver år val altfädet, fom ScHLYTjÉR bcfkrit-

Vér och nu brukas vid Harts. Silfret kornas och;

lofesiip, utai ydel Svafvel däremot, utur hvil-'

ken blannirig alt Gullet fedan Ilas neder med ydel

rf famma kornade Silfver, få at |delar lofas up af

|-dei Svafvel och den åttonde delen Silfver lemnai
til at flå neder med. Detta arbete år ganfka ut-

förligt befkrifvit liti défs Hytten-verk : den enda-

fle oniftäridigheten år Härden pä hvilken Svaflet

drifves ifrån Silfret, utan Bly eller någon tilfats^



hvilkeii der belkrifves varä tjenlig titäf Tégel-^

mjöl och glas. Hurudan Tegeltten vid Harts fiiv

hes vet jag icke 5 men juft famma ode^^^fom Herr
ScHLVtER befkrifver fig haft med denna Siltver-

Plachma pä alke-hård^ hade jag dermed på eh få-

dan härd at gU3 med Te|el.mi6i, at hela Plachma
gick in i härden.Jag har fordenlkul funnit intet åmné
vara få tilliteligt hartil . fom Blyars-hårdar af Ip-

fer-arbete^ hviiket år fig akid likt och man kart

fora til hvad ilorlekjfom behofves^med lika fåket-

et för at fpricka^

Det menas 5 ät denna ikedning icke fkal låtå

fig göra närmare ån til Guiléts famlinguti en tiori-

de del af Silfrét eller en del Gull uti några och
tjugu eller delar SilfVer> men Gullet kan pa
detta fått icke aUeiiäft åter conccntrerasUturdeii-

nakongen uti en lagom béfticknirig til fkedvattens

arbete, faftån deri ofverblefna Plachmaii af detta

rikare nederflaget behåller val litet Glill, hVar-

fore den äter bor gå in ibland annat gyldifkt Silf-

vertiti rorfta nederflaget> utan Gullet kan påden-
iia torra vågen allena med Svafvél, ifrån et eller

iiågra gran Gyldifkt Silfver, goräs alt til hel fint

Iked-gullutah något vatten j ja om rnäh vil hafva
* det 14 Karat 5, älleriaft Ikedningen delas uti flera

arbeten^ få ät det Gyldifka Silfver, fom blifver

ofver ifrån et arbete, går åter altid in riåftä gång
uti foregående arbete. Detta år ej något rimme-
ligt f6rfla,g allena, utan årvérkftåldt vid Ädel-
forsjdåreft.pä en gång år 17^ voro ofver 2,0 mar-

" kef Gull uti Silfver afdréfiie, tilårnade at landas

hit up til (kedning^ , dä den friheten blef
uphåfven at fanda mera ån 48 lods tackor i
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kor i fånder. Ingen inrättning for vatten-fkedning

var vid verket5ieke eiler kunde jag våga faran for

glas-fpriÄgning, ej eller foreflå Kronan at ftå fa-

ran^då ingen annan var tilftådes; Gullct blcf fint

gjort til 23 Karat och 8^ 10 a 11 gr. 3 och Silfret

fritt gjort ifrån Gull , alt utan fkedvatten, och alt

Gull vid verket, utan att fedan fatta något Silf-

vertiljfkedadtpäfammafått, få långe jag var der^

och verket icke hade fri {kedning hår uppe. Sked-
ning3 koftnaden på hvar mark fint Gull, fom blcf

upfåndt, var val icke der ringare ån Tolf daler

Kopparmynt i rakningarna upford^då likvift Ike-

dare hår i Staden , Ikedade hvar fin mark Gull
for 27 Daler råknat efter zof Daler for Oft-

Indifkt GulU rnen detta torra (kednings-fått

kommer dock aldrig öfver 4 och f daL Kopp:mt
om man altid kunde vara fåkcr for utrinning på
några marker^i hvilRenhåndelfe det utrundnamåfte

gå igenom afdrifning med Bly och åter ikedas å

nyo 5 få at dubbelt arbete och dubbel koftnad må-
lle användas, på en gång fä förolyckat, Gull: utom
den koftnad och arbete at fatta det i famma ftänd,

fom det var for forfta fkedningen : i anfeende til

hvilketalt, det kunde icke göras for ringare, ån

iz dal. Kopp:mt for hvarie mark fint. Sedan
GuUet blcf fkedadt vid verket, blef myckenheten
at fandas på Poften, derigenom få anfenligen min-
ikad,atden affina Gullet allena icke for mycket be-
tungades,

Giutningen genom Stibium, hvilket; fcdän

Basilii Valentini tid fått namn af Antimo-
^nium, menutiTyflvland kallas Spifs-glas , Irock-
få ej annat, ån Gullets nederflag ifrån alla andfa

Metaller Qch half-metallcr med AntimoiW Svaf-

vcl,



vcl^ hvilket och plägar hielpas med mera SvafvcU

tilfåttjande v ty alla aildra Metaller hafva mindre

attraäiön til Svafiet^ ån Antimonii kongen3 der-

fore ilåpper Svafiet den öcli tager til fig alla an-

dra : och emedan altid få mycket tages af Antimo-^

nio, at mera Svafvel är uti fiilägeiiom-gilitningen

ånfombdiofvestil MetallerMsuplorning^ fähål-

ler den ofriga Antimonii kongen altid tilråckeligt

Svafvel qvarj at låmna til det ytterfta fporet af al-

la Metaller, undantagande GuUet , hvilket hafvet

ingen attraktion til Svaflet öch blifver ibland den
nederfalllia Antimonii kongen* petta år nåft Ce-
menteringen det aldfla^och et fått at gora Gull
fuUkomligen rent ifrån alla andra Metaller. Den
åldfta Auftor man finnar fkrifva derom år Basi-

Lius VALENTiNus* Det år öckfå det minftk^oll-

famriläfått: da ej af någon annan Metall år hos Gul-
let mera ån dubelt emot defs vigt ; dertil upgåf
icke mera ån i och i fkålpund Antimonium och

^ {kålpund Svafvel^^ i det aldrahogfta på hvar märk
Gull^hvilk^t efter denna tidfens pris^ gor idet må*
ftä 14 pre Kopparmynt fi5rutan kol och diglar^ men
vid intet arbete kan vara lättare felat ^ ån uti det-

ta^ då ändamålet åi^ at få GuUet på ytterfta fpäret

rent v eljeft år denna vågen ganflca lått och gen.

Det Tom eljeft är ftorfta mödan ^ nåmligen atblå-

fa Antimonii kongen ifrån GuUet^ h^r jag forfokt,

at det går ganfka vigt under mutfel^ och har på det

fåttet blålt af ötil 8 marker på en dag utan fårde-^

lesmoda och med vifshet om fullkomlig - frihet i-

från Antimonio^ at det fkal vara fmidigt.

De måftas inbillningar om detta arbete iro

,

sit de andre metallcrne ikola roka bart med
Antimönio^ak in til Auftörens til a^nmårkningarnä

R 2
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ofver Boerhaves Chymie uti ÄngeHka of^rerfåtr^

ningen, fom ock åratfamma tankar. Men detta

träffar aldeles ickeinj ty om det ringaite af nägon
annan Metall blifver qvariiti kongcn, eller om nå-

got af Plachman ickeblifver vålifränlkildt^ fåblif-

ver Gullet icke rent. Silfret, om något år ibland

Gullet, får man altfå igen uti Plachman ^ tillika

med litet GuU, fom altid blir der qvar och fedan

kan fkiljas ifrån Silfret genom torr eller våt £ked-

ning. Denendailefvårighet vid detta Ikedningsfått

år den fara^fom diglarne äro underkaftade at fprick^i^

ty uti kratslmåltning med Bly forer Antimonium
Silfret up med Bly-roken : fä at kratfens råftning

uti fiamer-ugn, val ren ifrån Svafvel, och ledan a

malgamation, år vel det båfla i fadan håndelfe^

men har dock fin moda och koftnad med fig.

De båfta diglar, fom uthärda den håftigaftc

hetta ftå dock fvårligen emot de af Svafvel uplo-

fta Metallerna utinederflags-arbetenoch i fynner-

het gripas de an af Antimonio. Herr Cramér
berömmer Borax for diglarna 5 hvilket gor täm-
ligen godtjenft, men år nog dyrbart och gnides

åndock bart af de heta Svafvel- ftenarna, få at det

flyter ofvan uppå. Det beftåndigafte i elden år

et inneflutirPhlogifton, i anledning afhvilket jag

har forfokt och funnit diglar blifva beftåndigaft

öch tåtaft då de fyllas med Lin-olja^hvilken läm-

nas deruti några dagar at draga fig val in> fedah

flås oljan derutur och rinner val af, at digelen alle-

naft år iå fuktig inuti, at fint målen Borax faftnar

fom et dam val ofveralt då digelen inuti ofver-

Aros dermed. Sedan lämnas denatyåi tprkas f*ä-

fom en målare*färg.

Defla
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Defla diglar har jag kunnat bruka i 10 til 12
upeldniiigar och gjordt därmed z til 300 nedcrflags
gjutningar.

Härnåfl följer Hijiorien om Cementcrningar och

Vatten-Jkedningar^

HENR.THEO. SCHEFFER-

TtterVtgare anmärkningar ofver Sand-Ma-
/ken y eller Majk- Lejonet ^ C)

Af
Carl De Geer.

Som denna Mafk nu intet fårdeles mer hade at;

vifa mig, la väntade jag med längtan pä hans.

förvandlings tid ^ men jag mätte långe van-

tar hela Maji Manad och hälften Junii raätte jag
foda honom 3 men niidt i den fenare markte jag ,

athan ingen tratt gjordt pä två dagar. Dä under-
låtjag ej 5 at befoka honom och draga honom ur
fanden : jag fann , at han omfat fårg och var blef-

ven nägot rodaktig och genomfkinande. Tilfor^

ne fvntes tvärt , igenom fkinnet hvad han fortärt

under en fvart fårg 3 men alt fädant var nu bärta:

Malkcn hade fkildt det vid fig och hade nu blätt

en enda färg: Jag domde ftraxt, at hans förvand-

ling nalkades, och jag bedrog mig ej 3 ty d. if^

R 5
^

Junii

C'''0 Se det fåregående uti Acad. Handl. for Jul. Aug/
Sept. innevarande ar pag. 180 ochdeföljande
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Junii tog han {kapilad af cn Puppa ( Fig, 8.Tab,V.)
Han hade afklådt fig fitMafke-flcinn^dock ej helt

och hållit : (Icinnet (/>.) lattfaft vid baken , hvaraf

det ånnu betåkte en deU men det var rynkt och
^

fammanbyltadt. Maflken hade ingenting lagat fot

fig til denna förändring, jag vil fåja/han hade
ingen hylfa eller linda gjordt fig, ut^nläg flått

och rått midt i fanden. Som Puppan oTveralt var

betåkt nicd fand-korn, fom voro likfom fåfte vid

kroppen, var mig ogörligt, at nrftilja alla de de-

lar, hvaraf hon år iammanfattj^ ty jag tordes, ej

bårttaga fanden af fruktan, at fåra kreaturet; det år

ock orfaken,hvarf6re jag ej afritat Puppan i ftort,

emedan det ej annat fkuUe foreftälla, ån en klimp
af fandkorn. Jag kunde likvål fkonja hufvudet,

broftet ock buken, Hufvudet år litet och trint

:

broftet (^), fom ock har en rund Ikapnad, år tjockt

och likfom puckligt j men buken år lång och
Utdragen. Sanden hindrade mig åfven, at le defs

råtta Fårg : dock fyntes hon mig tåmmeligen lik-

, m Malkens förra j men hufvudet och broftet vo-

ro mörkare. Jag lade Puppan fakta ned i fanden

igen^ at låta henne fullborda hela fin förvandling.

Fjorton dagar derefter eller d. ip i famma må-
nad ofvergaf In^ftet fit Puppe-fbinn och fyntes

under fkapnad af en Fluga (Fig. p och ig) med tvä

vingar och utiångd fpenflig kropp likfom Har-
krankens. Det år ofver hufvudet och broftet, fom
Puppe-lkinnet opnar fig, at flåppa henne ut.

Vid forfta påfeendet fkuUe man fäga, at denfia

fluga år en Harkrank, Hon liknar mycket några

flags Harkrankar ( 7//?^/^) fH i anfeende til krop-
pens



1752* Odob. Nov^ Dec^

pens fkapnad,hvilkcn år utdragen och Cylindrift,

fom ock dertil, at brödet år nog tjockt och run-

dadt fom en puckel, hvaraf kräket fyns puckligt-

Man vet^ der år Harkrankernas vanliga fkapnad t

men munnen vilar,at det är afiamma flag fom de råt-

ta Flugor, egenteligen få kallade, med tvä vin-

gar, och utmärkte under det Latinfka namnet
Mufca^ efter Herr LiNNiEi fyftem> ty munnen år

väpnad med et fnyte af kottfuUa lappar.

Denna Flugans långd år vid pafs af fyra linier

och en half : bägge vingarne åro näftan få långe

fom buken, och under Itillheten (Fig. p.) forer

hon dem parallela ofvan for buken fålcdes, atden
cnabetåkker den andra. På fidorna af broftet och
buken år hon ljus-guU men ofvanpå famraa lem-
mar år hon mork-gul, fom en okrarofverlt pä broftet

har hon tvä ftrek i längden, fvarta och lyfande

(Fig. lo. ) och pä hvardera fidan fer man en dylik

läng flack, fom åfven litet glindrar och tyks vara

fkal-aktig. Ända längs ofver buken har hon ea
rad fvarta fläckar, en pä hvar ring, och på hvar
fida två rader något låiigre flackar af famma färg.

Under buken år hon ock jmork-guU Man mätte
märka, at buken ofvan^äoch inunder år6fvei'dra-

gen med fkal-aktiga plåtar, fom lins emellan åro

fogade med hinnor ochgora ringarna, men fidorric

åro hinn-aktiga, och der fer man en roreife af

fammandn^gning och utftråckning, fom tycks vara

andedragten. Hufvudet är nållan äldcles intagit

af de tvä rutiga ögon , fom åro mycket ftora och
at en brun farg, fom ftotcr på mork-gront och
fkiftar: Skillnaden emellan dem år gra. Man fer

och ofvanfor tre fmä» fvarta flata ögon.

Sny
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Snytet år ljus-rgult och Antenncrne eller hare-

nen dels gula, dels bruna. Benen, de. tvä forfta

paren, åro gulas inen bak-benen åro bruna och

mycket tjockare och längre ån de andra. Vingar-^

ne åro genomfigtiga med en liten blanning aF

^.,brunt; man fer deruti något af rägnbogam ih^

Denna Flugans horn (Flg. i r . a.) åro karta och
famma flag, iom horer til ätfJvilliga två-vinga^

de Flugor, af den arten, fom Herr Reaumur har

kallat Antenms ä p.^lettes. De äro fammanfatte af

tre i leder hopfogade fmala korn 5 af hvilka det

ytterlta, fom lyktar hornet, ej år mycket olikt

de två andra, men forer påfpetfen et långt hår,

fom något år krökt (p). Defia antenner likna nog
den, fom Herr Reaumur vifarofs i ^.Tom.^
flanchen^ ig. Figuren af iix{'X Memoirer ^ och fom bo^

rer til Flugan af 10 Planch. f:te och6:tz Fig. Jag
finner mycken ofverensftåmning mellan den FKh
gan och denna, fä i fkapnaden iom i blanningoa

af deras fårgor. I ofrigt åro hornen gula och hå-^

yet pä udden år mork-brunt^

Snytet Fig.ii.t.) år med kottfulla lappar eK
ler fådant fom på den nyfs omtalte Flugan, eller

ock nåftan likt de vanliga Flugornas, hvilkafinnas

i våra rum. Det år tåmmeligen tjockt ochinun^

'der något ludigt. Benen åro nog långa, fårde^

Jes de efterfta , och likna deruti Harkrankarnas

,

at deras häften vid broftet åro tåmmeligen långa

och conifka. Deffa häften oka mycket broilers

hogd och gora, at det fyns ganfka fylligt från of-

, van til nedan. Halfen, fom fäftcr hufvudet vid

broftet, ar h^l fiiial {c). Bagge balance-eiiervågn
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ftångerne (Fig. \o,J)h) hafvanoglångd och tjock-?

lek : de %xo bruna til färgen, öukcn har rnindrf

fyllighet der han bårjas än i fin ofriga långd, och
åndan år rund. Jag hur mårkt, at Flugan gemen-^

ligen kröker honom utfore fom en bäge.

Hon år mycket vig och flyger med ftor lått^

het. Når hon icke är i djup hviia, haller hon vin^

farna ut \ix%x\ kroppen, foni hon år föreftäldi iq

igurcn,

Figurernes nttydning

:

Tab,V, fig.8, vifariSand-mafkens Pupp^ipa
lidan. ^5 broilet 5 Torn år tjockt och puckhgt.
Mafkens fkryncklade Ikinn^fom fitterfaft vidbak-^

delen 5 hvilken deruti til en del är invekiad.

p:de Figuren år Flugan^ då hon kommit ur
fin Puppa. Hår år hon i fin hvila , dä hon håilex

vingarne parallela ofver lifvet,

lorde Figuren vifar Flugan florre m hon år,

och pä ofvaniidan, hällandes vinparne ut ifrån

krop|)en. Hon år gul med fvarta fläckar, é> båg-*

ge vag-llångerne.

I ii:te Figuren fer man Flugans hufvud åli'-

nu florre och på fidan, at det ftora fnytet ma vift

fig med lina kött-fuila lappar vid t, .-i, hornen, fom
fluta lig mcdethär^. Halfen ^ fom varit falt vid

broftet. Man fer pä hufvudet^ at de ftora rutiga

Qgonen intaga nållan hela defs yt:^.
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En for elds-väda fåker Rija, fom derjdmte

kan tjäna til en god Kolna , famt
tork'Och råk-hus:

Af
HerrCapit. CARL WINBLAD.

ijan.llålles.uppa en fädan plats 5 fom at ena
andan af lang-fidan ar något fluttande, at

man icke allcnaft kan ned-fanka ugnen ef-

ter förra vanligheten uti jorden, utan och derfram-
fore bygga et rum, hvareft karlen, hvilken för-

rattar och fertil qldningen, viilas, fom tydeligen

af grund-ritningenoch Profiler.Tab.V II ochVHl
fes 5 hvars förklaring nu följer

:

Tab. Vll.fig. I. år Grund-ritningenafRijan.
Fig. z. Profil, tagen genom linien CD pä Grund-
ritningen. Tab. v III, fig. I . Profil efter linien AB^
fig,i. Profil efter E F. ^, år en vanlig Rij-ugn
pied dubbla hvalf och klapper- Ilen. gnifter-

kur. c, et fram for gnifter-kuren gjordt hvalf, til-

flutit med tvånne jårn-dorrar fom opnas når ve-

den i ugnen inlägges, hvarefter den oiverfta

ftraxt tilflutes, men den under fta lämnas öppen
medan det brinner. et hvålft rum for karlen,

fum eldningen förrattar. Den, fom detta rummet
ej vil hvålfva, kaii/Upfora fidoraurarne något hög-

re, hvnruppä karta b]cikar läggas med en god
trofs-botten af ler. /, en fkorlten at utföra röken,

når man vil betjena fig af denna Rija til kolna,

eller ock bevara halmen i Rijan dcrifrån.|, en järn-

lucka eller vindfpiell,hvarmed fkorllenen tåttigen

llutcG. i?, et pä andra fidan likagjordt vind-fpiell,
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foni uplaies da röken afgatt , at inllåppa Vckuien

uti Rijan, genom canaleu i , inrättad pa {^imrna

fatt fom de uti kolnor brukelige, hvarigenom het-

tan midt uti Rijan jåtnt utiprides. Ju djupare

Ugnen nedfänkes , ju villigare upftiger värmen uti

canalcn, fom dä får en lla;rkare fluttning ifrån fpicl-

let upät. kj tvännc murar hvaruppa falfade Itoc-

kar ligga, uti delle felfar ^agges eher hvarsocli

ens behag käppar eller bclrade b råder ^ ^ ^ at torka

rnalt uppä, fom flutta emot medlerfta åfen n. På
denna ås gores en huf af bräder , hviften forhin-^

di^arfåd och halms nedfallanöe pa canalen^ fom af

de punftcrade linier uti Profilen Tab, VIII. fig»2„

fes kan. Oy en at tegel upmurad gafvel. py^Aix-^

de ftockar, hvaruti en af bräder med narar hop-
flagcn lucka^ q^y nedfåttes, hvilken vid maltets tork*»

ning til tvårvågg tjenar
,
r^en los afbräder hop-fogad

gafvel 5 hvilken pa foiT orptalte tvärvägg upfåttcs

och under åfen fafthakas. Denna lucka och gafvel

kan federmera bårttagas och vid en vägg a fido

fattas, når låd i Rijan tårkas fkall, dä ock kåp^
parne uppå trofs-botten ofver Rijan kan uplåggas
och forvaras, under-lags balk hvaruppa åfarnc

^jhvila, fom bara ftångerna, der faden eftei*

vanligheten upfåttes. tt ^ t^xfiänger med järn-

krokar i ändarna, hvarmed de fäftas uti mårlor,'

fom äro i våggen infla^ne , kunnandes få mycket
lättare bårttagas och pa ilångerna nedläggas. Öf^
ver ugnen lättes hår fom uti andra Rijor ingen fåd,

hvarfore et fkrank ^,deromkring gores. en dorr

hvarigenom fåden utur logen 'zc;, uti Rijan intages

och på Itängerna upfåttes. ä*, en dylik dorr, hvar-

igenom fåden, fedan hon blifvit torr, uti logen

ncdiläppes. falfade bjälkar ,emelUn hvilka kår-
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ta bräder lågges , och deruppå trofs-bottcn af lef

.

Uti denna Rija kan ock torkas annan ut-troflcad

låd5om man ofver koln-käpparne utfpänner hårtåc-

terij och fadcn derpa utbreder.

Taket täckes ined ror eller halm , fom båft

vore efter det nedre uti Småland och Blekingen
brukeiiga fått 5 dä et fadant tak af halm kan ut-

härda en hel mans ålder, men af ror ännu längre.

Denna Rija år allenaft inrättad for en fattning,

fom af de mafta hålles for båft, men kan dock låt-

teligen göras til tvånne, om våggarne nägrahvart

/ eller tvä och en half aln hogrc uptimras, och ännu
et lag åfar inhugges» Man kunde väl betjäna fig

af bjcJkarna/, til andra lagets åfar, och gora et flat-

tak med god trofs-botten ofver hand-bjelkarne Zy

dä fnedtaket jämväl bor beklädas,, fam t med ler

och torf ofverllggas , nien då möter den olägen-

heten^ at, fom mäfta värmen upftiger under det

tiifpetfade taket, fåden der k^n forbrännas innan

underfta laget hinner torka.

Nyttan och formoncn af denna frarR for an

fdraRijor kan,nogfimt af foregå^endc finnas vara

flor, ty I. är hon fåker for eld. 2. kan röken ut^

fläppas. 5. har man ingen otrohet ^t frukta afkar-

len fom eldar. 4, kan hon brukas til en fullkomlig

god kolna och tork-hus. f.kan nian här mcdftör-

lia bpqväralighct roka koft och flåfk, fom dä up-

Mnges pä krokar, flugna uti medlerlta äfenunder

brldhufvcti ofver cantUen. Pä detta fatt kunna nu
nllaredan bygda Rijor åfven inrättas , om de al-

ienail flå uppä en något hogländ plats, at man
C] har at frukta får vatten.

^ Af



1752. Odpb. Nov, Dec.

Af deri, fbiii Ria ej åftimdar , kan kolna pa li-

ka fått inråttas, dåhufet i bredd och lån^d gores

något mindre med ftåndiga lafvar, der afarne nu
liggit, at torka fåd uppa, kunnandes jåmvål väg-

garna göras något lägre med flat- tak pä medkr-
Ita tak-äfarna efter vanligheten.

Den 17 Oäber.

T)et hvtta Gullet , ellerJjunde Metallen ^

kalladt i Spanten , Platina del Pinto , Tlntös

jmd Silfver^ bejkrifvit til fm natur

Af

HENR. THEO. SCHEFFER.
o

Ar 17fo iJuni Månad 5 fick jag afHerr AfTes-

for RuDENSKOLD eu mork fand, hvilken

Herr AfTelloren hade fått i Spanien, med
den underråttelfe ^ at den vore ifrån Våfl-In-

dien.

Denna faiid beftod i af mSrkafani-korn. 2. af

jårn-färgadc Järnmalms korn, hvilka drogos äf

Magncten. 3. af fa gedigna gullkorn. 4, af flata

fcalena Trianglar, hvita fom Silfver, hvilka Ma-
gneten ald,eles icke drog.

Defla trekantiga Metall-fmulor fytites vara

Jern, hvilket af något tilfälle hade blif^it hvitt

Utan uppäi men det befynnerligafte var, af det

icke drogs äf Magneten, fafl: ån det Var få fmi-

digt, fom något järn kan vara 5 fä åt det,denna
Metall, oforfkyh tillåggeg at Vara ofmidig : iden

hån-



270 1752* OékoK Nov. Dcc.

Jiåndelfen vore den ej eller Metall ^ utan en half-

metalL
Deflåfta jårnmalmer^hviikeickc dragas afMa-

gneten^ dragas dock^ om de glödgas och ledan kall-*

najom ån glodningen fker utan tillagt phlogifton^

håraf fes, at briftpä det eldfångda icke år orfa-

ken til, at den Lapplåndfka och flera fådane Mal-
mer icke dragas af Magneten* Jag glödgade for-

denfkuU mitt förmenta Jårn^ men Magneten vil-

le ändock icke draga det. Efter flera glodningar

fant jäg, at det aldeles ej fvartnade eller på något

fått förbrändes fomjårn, hvarforejag med Borax
forfokte at fmålta det på et kol med biås-ror ^ men
och forgåfve^.

Utur en och fdels Ducats vigt eller löögran
Medicinal vigt^ fomjag hade fått af den i begyn-
nelfen, hår framfore* nåmnde Tanden 5 blefvoalk

de trekantiga hvita Metall-fmulorna utplåckade

med en korn-tång , fom då vogo inemot 4^3 gran

Medicinal^vigt, hvilka jag forfokte och fant haf-*

va följande egenfkaper*

t . Med litet Bly blandadt biifver denna Me-
tall ganfka (kor , lika fom Gull , med Bly*

'1. Med Bly drifver den på Capell och vifaf

blommor likafom Gull, men kan ej blicka rent ^

emedan Bly icke kan drifva med en fådän hetta ^

fonj fordras til denna Metallens blickning, ej eller

lårer en fådan hetta kunna åiladkommas på något

^
ajinat fatt än med Br|n-glas. Kornet, hvilket alt-

få på Gapellen ftannar litet for råtta bhcknin-

gen^ blifver fordenfkull mörkt och ruggugtof-
variuppå, hvitt inunder, (kort och får !ä til 3 prq-»

Cents tillökning i vigtcn af det quarblefnably*

5. Med
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3. Med Svafvel kan den aldeles icke förenas

utan förhåller fig dertil lika fom Gull, hvarforc

den ock med AntShionio Crudo famman-fmålt,

blifver i kongen, men hafver famma olågenhet fora

med Bly ., at Regulus Antimonii icke kan roka

aldeles bårt, emedan detta hvita Guilctej fcanhål-

las fmålt på flutet.

4 I blanning med lika mycket Koppar til vig-

ten, blifver altfammans lika låti fmålt fomfjeifva

Kopparen och tåmeligen fmidigtj hårutinnan lik-

nar den och GulL Då denna blanning med Kop-
par drif'/es hårt med blåit lika fom Koppar til gar;

gniftrar den lika fom jårn då det vellerj Deffa
gniftor blifva liggande något ifrån i runda korn
likafom Koppär-fand och innehålla bagge deffa

blandade Metaller: Detta fifta förhållande vifar

icke Gull med Koppar. Blanningen blifver fedan

mindre fmi^ig lika fom for hårt garad Koppar.

f. Ibland de blanningar, fom blefvo gjorde

af Metallerna med hvita Gullet^ fmålter den, med
Silfver alcjrafvåraft, få at tre delar Silfver til vig-^

ten fordras en^ot en del, om den blanningen fkall

kunna fmåltas med et blåsror j blanningen behål-

ler lin vithet, fom båda Metallerna aga, men blif-

ver hård och ofmidig,

(5. Sked-vatten rorer ej detta hvita GuUet,
utan lofer up Silfrct och lämnar det hvita Gullet

ouploft, då de åro bl^mdade,

7. Aqua Regis lofer det , men med liten del

emot menftruum cryftallicerar fig folution lått.

Denna folution flås neder af Qiuck-filfver, lika-

fom annat GuU uploft i aqua Regis.

8. Med
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8. Med tilfäts af Arfehico fkör fmåltningen

åfven få lått , fom Koppar och Jårn fmålta^ dadc
blandas med Arfenic, och detfaft ån icke mera
ån en del af Arfenico gick in uti 24 delar af Metal-
len, hviiken dock blef ganfka fkor deraf och gråi

brottet likafom Silfver med Arfénic, Til denna
blanning behofves ingen flufs^ fom det fordras at

fä Arfenic til at gå ih i Koppar eller Jårn , utan/a
^fnart en liten bit hyit Arfenic kom til Metallen i

digelen, fom var upeldad^ friiåltede llraxttilfam-*

mans i et ognablick*

p. At fmålta detta hvita Gullet i digel, utäri

iiågon tilfats år omojeligts emedan det tål åfven

få ftark^ om icke ftarkare hetta, utan at fmålta,

då det år aldeles utan blanning, åil lom den hetta,

ined hviiken de båfta Waldenburgifka ler-och
^

quarts^diglai' finålta. Emellan fjelfva kolen utan

digel torde fädan fmåltning dock mycket lättare

kunna fkc> men fådänt kan icke forfokas utan pä
något fkälpund-tal, hvartil jag ej hafver haft liå-

* gon tilgång. Kolens phlogiiloii bidrager vål in-

gen ting til deiina Metallens fmåltning > men het-

tan forokes många refot, der blåfteii rorer kolen,

emot den hettan, fom år inuti en digel,

10, Om denna Metallen förhåller fig lika til

Quickfilfvcr fotii Gulli, har jag icke kunnat
forfokä, emedan den |déls Ducats vigt, fom jäg
hade fått utur fandeil icke forflög til flera rons ah-

ftällaride: häde jag i forltöne varit något fparfam*^

mare:, få hade det aiidöck kunnat gä an 5 men jäg
förmodade ej en fådän beilåndighetfor Bly och ert

fådan lått blanning med Arfenic^ fomjagfatlt

med forundran.
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Afde hår upråktiäde r6ii kart dock foljandé flutas;

1, A t detta åreiiMetall, faft ån noghård, e-

mcdaii den åt fmidig^ men af fniidt jåriis hårdhet,.

2, Af det år en adel Metall af lika beftåndig-'

het med GiiU och Silfvcr (R, t öch flera)

3 .At det icke Ir någondera,afde gamla fex Me-
tällerha>ty forft år det helt och hållit en adel Me-
tall , hVilkeil iniiehafver intet hvarketl af Koppar,
Tenilj Bly eller jårn^ efter den lider ingeii af-

gång: Om otk något af delTa oådla Metaller vore

tilfällig deriblahd , få år dock denna adla en annan,

Silfver år denne ej ( R. 3 och 6.) icke eller Gull

(R. 4. 8. öch 9.) altfa årdetden fjunde Metallen,

ibland dem hvilka ånnu åro bekante i alla kånda
Eåndeti

For it ar fedari voro alienaft fex Metal-
ler och fem half-metaller bekanta, fedan hafver

Vérldéii ät tåckä Herr AiTelTor Branot for Ko-
bolt kongeiis, öch Herr Gefvoren Gronstedi*
for den fjiindé half-nietalléhs kännedom.(^)Tilf6-
jtéiieholts den bla fårgen utur Kobolt-malmen fo-»

re at komma af Vismuten, Silfver, någon fårde-

lés iténart eller annat , föm giflades. Den fenaré

half-mefällen år tageii , hu f6r Vifsmut , nu for

Kobolt, eller for th blännitig^ på hvilken ing^ni

hafver gifvit någon akt , faftän denna half-metall

finnes åfveh få val jåmte Kobolt-arter pä andra or-
ter, fom hår i Sverige, men år vida fkild til fin riatur^

få ifrån Kobolt, fom ifrån Vismut* Nu hafver

man altlå fju Metaller öch fju half-metåller bekan-
ta, få at antalet år tilfammäns Fjorton, af hvil-

ka Tre årö tilokte på defla 2*1 åren, fédan EUöfva.
S el-

(^) KonglWet. Aead. Handl. får 8f 1751 pag.



3'74 1752. Odlob/ Nov. Dcc.

eller åtminftone Tio hafva varit bekanta 6£ver

1000 år*

4. At detta hvita Gullet ej kan tjäna til gjut-^
arbeten 5 utan blanning af andra hel-eller half-

metaller for fin alt for llora fvårighet fkul at fmål-

tas (R.pO
*

at det biifver ganfka lått fmalt, men ftort

och aldeles ofmidigt afblanning med de flåfta Me-
taller 5

(R. I ochf ) men håller fig fmidigaft med
Koppar 5 och låter då val fmalta fig 5 hvaruti den
ock kommer ofverens med de andra adla Metaller-

na. (R.4.)
6. At det til fin natm- liknar aldramåft Gul-

let (R.i, 3,657) få at det med (kål kan kallas

fivitt Gull > men {kiljer fig ifrån Gullet uti fårgen,

feg- och hårdheten lamt hettan, fom fordras til

fmåltning.

7. At då det år blandadt med Gull kan det

cj fkiljas pä något af de fåtten, med hvilka de
forr bekante Metaller åtlkiljas ty i elden årodef4

fa båda Gullen lika beftåndige oéh oforbrånlige^

hvarken (ked- vatten eller Svafvel lofer up någon-

dera (R, 3. och 6 ). Aqua Regis lofer dem båda
(R. 7. ) Om Jårn-vitrillen flar neder det hvita

Gullet ockiå, år ånnu oforfokt , men år at förmo-

da, emedan Qyick-filfret har famma verkan på
bågge folutionerne (R.7). Om nu en ren fpiri-

tus falis, hvilken icke lofer Gull, ej eller lofer det

hvita Gullet , få fer det fvårt ut^ at få dem åtfkil-

da, om det hvita altid finnes fa tilfammans med
fpor af det andra fom uti denna fanden > emedan
de låtteligen fmalta tilfammans och det andra Gul-
let drager det hvita med fig tilfmålttning. Om ock
det hvita Gullet icke {kulle förena fig med Qyick-

filf-
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fiMver, (§. 10) få ål- det ändock få tungt^ at det

icke kan Ikiljas ifrån Amal^ama. Man kan forden-

ikul ej (tort doma om de forlok ^ hvilka göras med
denna Metall, utan at man vet huru ren den år ut-*

fokt ifråi> Jårn och andra Metaller 5 i fynnerhct

ifrån et ganfka litet Gull-fpor.

8. A t om det hvita Gullet f!kal kunna gons
nyttigt til något bruk , fä kommer det fornämli-

gäll an på , om det rent och oblandadt kan fmål-*

tas tilfammans emellan kolen, då det fedan kan
fmidas på lamma lått fom jårn^ I gjutning med
Silfver tilblandadt^vill det icke Ikicka lig (R.f .)•

Med Gull år det Ikada i anfeende til den belkick-

ningcns koilnad : med Koppar förlorar det fin be-
ftåndlghet emot årg, roft (R. 3 och € ) och i eld

p. At det hvita Gullet, ibland alla Metaller
och blanningar år det fkicldigafte til Tub-fpe-
^lar; emedan det ftår emot dunltcrna i luttenfåvål

fom Gull, och år ganlka tungt, i följe hvaraf det
år tått, men hafver ingen fårg och år mycket hår-

dare ån Gull, hvilka tvånne egenlkaper gora Gul-
let otjänligt til detta bruk: det kommer allenaft

an uppå fåttet, at fa det hvita Gullet tilfammans
och uti rått fkapnad, eller at finna, for politurea

och beftåndigheten i luften, tjänlig tilfats til gjut-
ning 5 emedan fmidigheten icke fordras til detta

ändamål.

Den 38- NöV-

s % m
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Tillåggning om famma Metall^

Af

HENR. THEO. SCHEFFER.

å beGzrifningen om dethvitaGiiUcts natur,

hyilkert jag hade den åran, at ingifva til

,Kongl. Academien den ip (iftledne No-
vemb^s, blef i KongL Academien uplåft, påmin-

te fig Hennes Ledamot Herr Afleffbr Brandt
at hafva något af famma fand, hvilken han åfven

hade fått af Herr Afleffor Rudenskolb^ Med
denfanden åro följande ron federmera gjorde, til

hvilka den förra delen icke var tilråckelig.

10. Emedan det hvita GuUet. var håribland

något omnigare, men ockfå mycket fmärre^ blef

forft all jårn-malmen utdragen med Magnet: fedan

valkades fanden ifrån på et ficker-tråg, hvilken

rått väl låt fig Ikilja ifrån Metallen, i anfeende til

defs ftora fpecifica tyngd : de gula GuU-kornen
blefvo utplockade , hvilka hår voro ånnu mycket
färre ån i den férra fande;*.

Sedan det hvita GuUet vartorkadt, efter vafk-
ningen, ville jag forfoka med Magnetcn om Järn-
malmen var val utdragen , då fantjag, emot for-

modan, at en del atdet hvita Gullet ville hånga
något vid Magneten,faftån ganfka fvagt^ och eme-
dan de hvita Metall-fmulorna hår hade åtflkillig

flcapnad och fomliga voro vigg-formige
, tjockare

åt den ena och tunnare åt en annan kant , faft åa
de dock merendels hade tre länga kanter i menud-
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dama atbrutne eller afrundade på många > fä vil-

le jag gärna vara fåker om något jårn Ikulle vara

håribland och glödgade de hvita Metall-fmulorna,

hvilka hade folgt med Magneten, ganlka llarkt.

1 1. 1 forftone medlmdrig glcdgning mörknade
det något ^ men med IJavk glodgning blef det åter

helt hvittoch klart fom Silfver, octi fedan det hade

kallnat drogs det aldeles icke utafMagneten.Hår-'
utaf fyntes^at det varar råtta flaget, emedan ingen

behåller efter glodgningen fin hvithet mera ån

de adla Metallerne 5 fall ån utan på deffa fmulor

har måft, få faft^ vidhängt något jårq-dam af den
medföljande jårn-malmen, at vattnet icke förmått

affkoljadet, hvilket i glodgningen blifvit fårbrånt

och fallit af5 få at Magneten ledan hade intet at

draga. . u l

I z. En ren Spiritus Salis^.lom icke lofer Gull,

lofer ej eller det hvita Gullet.

13. Solution med Aqva Regis blifverganfta

rod, och då denblifver mycket ftark af Metallen
faller något deraf neder fåfom et gult eller rodt

pulver, och af rent vatten tilflagit faller ån mera
neder i men då mera Aqua Re^is flås til den ftar-

kafolution , lofes det pulvret ater up och fedan

flås intet neder af rent vatten ej eller fedan det

gula pulvret blifver fi^ilt ifrån folution.

14. Jårn-vitnol eller uplofl: jåvn flår icke ne-

der det hvita Gullet utur Aqva Regis : hårutin-

nan år det Ikiijagtigt ifrån annat GuU.

if. Af flygtigt och eldfalt Alkali flås det hvi-

ta Gullet neder til et rodt pulver, til fårgen, fom
Menium och tungt, at det lägger fig flrart på bot-
ten, fom Cinober.

S 3 16.
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i6. Med Qyick-filfver' låter det fig ej Amal-
gamera, icke en gång, ånftont något Aqva Re-
gis flås dertil 5 hviiketforloktes^ emedan Metaller-

na Amalgameras lättare, dä litet af något Men-
ftruo flås til , fom griper dem an.

Håraf fer man :

10, At om något af det hvitl GuUet (kiillé

vara ibland det andra famman^fmalt j kan det för-

ra flwiljas deritrån med uplofning i Aqva Regis

,

tiederflående med Jårn- vitriol, edulcorationoch A-
malgamerning, då det gula blifvcr enfarat i Amal-
gama.

Den 28»Nov«

.Mägra minnesvärda /kådorfathlaäe och uf^

téknade.

Af

OLOF ACREL,

Jag
förväntar mig billig iirfåkt, om juft icke

något nytt ron finnes i de håndelfer, jag hår

har den åran framgifva. Åtminftoae vet hvair

och en^ fom utofvar någon del af Låkare-kon-
fl:en hos ofs, huru fvårtdet faller, gora nya for-

fok i allmän praftique. Utgången endaft måfte

fria från åtal, hvareft flcål icke efterfrågas ^ blir

utflaget mindre lyckeligt få lider det 6mafl:e, lä-

karens heder och våltård. Jag får derfore lof , at

allcnaft framte af egen årfarenhet det , fom ^y\'-^

ker andras, ochlåmna det allmänna opet, at fe fat-

tet 5 fom niig derutinnan lyckats.

I.
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1.^ Stark hlning utan foregängen Inflamation.

Ar 1740 i Januarii Månad kallades jag til en
liten Jungfru af 11 är. Om henne berättades, at

hon 5 Månader varit ganika fjuklig. En beftån-

dig feber med omväxlande kold och hetta, fomn*
lofa, ftark natt-fvettm. m. hade bårttagit krafter-

na och fortärt defs hull. For 3 veckor tilbaka

har hcni begynt omma om högra höften : fedan har

fådant dageli^en tiltagit, jåmte fvullnad i tjocka

låret och oformogenhet at ftå på benet. Från
början af detta, åro brukte forft fordelande, fedan

mognande omflag. Efter 14 dagars forlopp, var

det redan få vida kommit, at utan fynnerligvårk

i delen och någon rodnad i huden , en kånbar fly-

tande materia, foranlåtit närvarande Chirurgus
opna fvulften. Incifion var 3 tvår finger lang

och alt for liten mot denna fvullnad. Mer ån et

avarter godt Var har ftraxt utflutit och defla

nfta tvä dagar en anfenlig myckenhet vid ^ dage-
liga forband 5 hvarvid fvuUnadcn och varken i läd-

ret fnarare til ån aftog. Herr Archiatern Pet-
terson var närvarande då jag forfl:a gången be*
fåg denna fjuka. Skadan i fig fjelf var en hål-

folam brytnings-bold (metafl:aus ) efter den långa

Febren. Hela låret var ganflca tjockt och fvul-

lit. öpningen var til hälften fammanlakt> men
framflåppte ofverflodigt gult Var från alla ftål-

len, fom trycktes på låret. Med Sonden kunde
jag fara rundt omkring låret under integumenter-
na. Deraffågs, at fett-hinnan ofver fafcia lata var

aldeles upfmålt. Förra incifion, fom var en tvår

tum på yttra fidan at lärpipans ftora trochan-
ter förlängdes vid pafs et qvarter pä hyardera ån-

dan up och ned. Nu marktes ftraxt orfaken til

qvar-
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qvarftäende fviillnad efter forfta incifion. Under
Fafcia- lata var en farfkildt boining, den opnades

i lika iångd med huden. Dä utftrornmade mer var^

ån vi humio mata. Underliggande Mufcler voro

hel nått ftilde fran alt fett och få lediga^ at fin-

gren eller Sonden utan moda kunde ledas emel^

ian dem och fafcia lata up och ned; men icke

rundt ikrin^ låret ^ for fafcias h%x nedfånkniiig i

deras ^iotermtiev.-

I affcende til denna fvara fmålming och at fa

mycket fäkrare förebygga en fifaileus fkada^ftråckr

tes incifiön pa färfk gärning t tvår tum up^och
något mera nedåt. Sedan bruktes de vanliga me«
del jåmte ftårcka^^ide krydd-viner til omflag^under

en itåndigt buren expuliiv binda. Skadan biet

botad och den fjuka i ftänd at gå utan tilhjelp,

vid flutet at Maij Månad dera följande.

Låret har åter fått en jåmnlik tjocklek med
det andra och alla Mufcler deras fria rorelfer. Mån-»
ne den fl;ark4 cellulofa^ fom upfmälte, åtor^vu-^

Et gammalt Näte- bräckfä en 70 ars karl

lyekeligen fkurit och inbragt.

' For 40 år fedan har han genom flarkt ridan^

de tilfkyndat fig detta bråk i högra ljum»kan. I

början kunde han efter behag och utan fvårhet^fo^

ra nätet med handen tilbakars, dcrfore har han al-

drig bemödat fig, at hålla det inne med band, Tren-
ne gånger innom de fenare 10 åren , har det lik-

fom denna gången faftnat och icke utan ftillalig*.
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gande med tjeiiiig badningbrakts tilbaka, Måfta
tiden har det lämnats ute, fåat nitet funkit til bot^

ten af fcroto, ftort fom en medelmåttig Melon.

I Juml . Mån^^d 1748 faftnade det efter fo^^

regängen häftig colique. Den^uke hade krål<;-»

ningar öc\\ iiodgades fitta krokiig i fången. De
ofriga tilflUen vid fn^rda tarmbråk voro alla når-,

vgr^ide,, faft.i mindre grad^ Sådant gjorde, at

jag io^ider i|:adigt bruk af alla vanliga medel,idetT.

ta.faU upfkoi; operation til f :te dagen, då jag i?

.frilktan af, kr^tftqrnas fulia forluft och en åfven-^

tyrlig balnipg i fcroto, opererad^ honom på van^

Ugt fått. A
I facken tants litet vatten. Nåtet ofverhålf-»

ten deruti influtit var ganfka tiojct, åderftindt,

fammanveklat och medelft 2 a 3
fetftrångar faft-

grodt vid botten: Det var dock icke denna vanli-^

ga delen if nätet, fom fororfakade fnärningen, u->

tan en ny och frifk flik deraf, fom trångt fig ned
med d^n förra.

Efter annuli dilatation var det ej Ivårt fora

lilla ftyc ket tilbaka 5 men med den ofriga fl:ori^

knippan var jag i början forlågeq. Nåtet lä val,

fom tatmarne och mefenterium i mycket gamla ocl^

ftora taflvhråck, trifve^ omlider båttre, på det fråm-

mande fliållet, ånifjelfva buken, hvareft de ef-^

ter repofition förhålla fig fom främmande krop-
par, oka med den {jukas lifs-fara : derfore plågar
man garna, når fådan art Inårning händer i tarm^
bråck , infåm den lilla fnårde delen af tarmen oeh
lämna den öfriga kolfan qvar i fcroto o6pnat > men
vid et få ftort nåte-fall, mäfte nödvändigt nåtet ef/^;

ter opningen af luftens tilkomft bolna, bårtfmåi-.*

S s ;si
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ta och genoi;n dels»€ngroning i atinulo, draga ma-
gen och tarnien Golonned mot isbenct ickc utan
fara eller ftorfla plåga for den ljuka i längden.

Atbindning hade hår kunnat gora famma olägen-

het, ehuru den eljeft i knutne bråck med ankom*
ne mindre flikar af nåtet år oumgångelig^

Nätets anhången med facken lofladcs och
fmordes med lium rofen-olja^ fedan, fom omo-:
jeligt var at reda det ut 5 fördes 5 efter tilråcké>-

lig gjord opning annulum u^åt, tjockt och hop-
kolfat , lom det var , utan ligatur in i buken. S)i-

dant gick längfamt och .gaf myckeil moda^ Öc
förra fymptomata uphorde, utan at nya infiinno

fig^ Men klimpen af nåtet kändes ofver annulum
val tre Månaders tid, faftån den ljuka på femte
veckan var läkt och gick i fina ärender. Nu har

den aldeles forfvunnit > huru mycket kan ej den
naturliga vårman uträtta mot den konftlade öch
månne ickefvåra operationer .bättre lyckas pägam-
malt ån ui>gt folk ?

^.Kott'bräck(fafcöcelé) pa enfungfru af 1^
åry med afbmdmng lyckeVtgen bötadt.

Den fjuka fade fig ej få nöga minnas tiden,

men hade flera år tilbaka kändt en hård klimp i

fod ilen 5 llor lom et Korsbår> Af ovetenhet om
den vore naturlig eller icke , har hon intet brydt
figdefom, få mycket mer, fom den aldeles in-

gen ollgenhct gjordt. Klimpen har forblifvit i

famma tilft^nd tils för tre Månader fedan , dä den
^

c ^ no§
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nog häftigt begynt tilvåxa. Sex a 7 veckor giiv

go Innu förbi, innan hon af biygfamhet ville

uptåcka och vifa den tor fin Moder. Då var han
redan ilor fom et Borsdorfer-äple : man-har liraxt

i orten, der hon bodde, användt få goda rad, fom
fants men nU vaxte fvullnaden dageligen och na-'

ftanfynligen, låledes nödgades de, efter trevec-

kors fmktlofa forfok , komma hit til Stockholm.

Jag farit fvulftcn forfta gången, fom ét ftort

Renåt-äplé, framhångande utiir födslen, fvart til

utfeende, med en ftinkande kråftaktig lukt. Se-

dan ftankeo medelft renande omflag var betagen,

underfoktes fvullnaden och fänts, fom fades hän-

gande utur fodslen, pä en hals af en och en half

t?tims diameter och knappa tre tvår tums långd.

Halfen var en utdåning af fjelfva moderflidan5be-

gynnandes ftraxt under urm-rorets yttre myning
och ftråckte fig ttp faft i attagande emot 6fi*akan-

ten af uteri framdel. Svulften fjelf var hård, tät

och aixfrått utanpå, foip et kråftagtijgt får. Defg
tilvåxt fororfakade nu hinder vid^ urins aflopp

och fårnäden en jånrmer-full fveda, når urii.a konfi

deruti. Den fjuka var kraftlos och hade en be-

ftåndig feber. Vid forfta päfeendet var verkeli*

f
en fvårt at faga hvaraf denna fvultlen utgjordesi>

)efs hals gaf anledning mifstånka et tarm-bräclc

i moder flidan ^ men defs hårdhet och fårnaden
kråftagtig våxt . Det fenäre var troligall, emedan
halfch var vid påkånnande tom, men fvullnaden

ftor och hård. De pålagde medel kunde hvarken
åftadkomma båttre bulning, rening, läkning eller

fvullftens minfkning , utan tvårt om begyntc den
,tipgåfa;> bloda, ilinka aldeles fom en öppen kräfta.
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Sådant nödgade den fjuka Ijelf häfta på ope-

ration^ fom gjordes i AjfiTeuor Schutzers ochH..
Ramstroms närvaro. Patienten lades pä et bord,

fom til ften-£kårning.. Forft infattes cathetern i

urin-röret 5 at altid hafva det kånbart under ope-;

rationen^fedan anlades en ftark ligatur fä högt, fom
fke kunde om fvullnadens hals 5 urin-roret lofteg

et tyår jfinger ifrån halfen 5 ; pä det defs mynning ej;

fkulle af påföljande tilfnoring inflammeras. Der-

pä opnades haifen långs efter och varfamt, fom i

bräck 3 kan och jämforelfe-vis m?d fk|l kalla det-

ta et k6tt-bråck5 men defs hals tantlfamniangrodd;

och iiitet mer open^ ibiti et vanligt flid-bråck. Nu
fldldes urin-roret litet högre ifrån halfen^fedan

trädde jag med en krokug näl en ftark dubbel
ligatur på fäker diftance ifrån urin-roret, genoni
halfen och öiVer den ofvannamde härda dalken^fbnt

' gick til botten af ilidan. Den forfta anlagde Ii-;

gaturen togs bart, men med den fenare gjordes

tvåiine knytningar , en i den gjorde fkillnaden e-

mellan urin-roret och halfen^den andra kring f]elf-

va halfen, få högt mojeligt var. Halfen medfvul-

{km af{kars3 eii god tvär tum under ligaturen. .

" Som denpa hals var nog tjock, och utomdefs

åf ligaturens infkärning fick luft, få var den och>

.ganlka benägen i åndari framfkjuta et härdt

fvampigt kott , fom de återvåxand^ kråft^-lkadorc

gora plägar, Men i ovifshet af lyckelig utgång

pä curen, lades hvar tredje dag en ny ligatur, alt

högre och hogi^: til defs den omnämde hårda dal-

ken inbegripen och bårtknuten var. Sedan for-,

ändrade Ikadan lit kiiftagtiga lynne, den fjuka

var i flutet af femte veckan lyckeligen botad och

mår väl ån i denna frund. Af
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Af detta och flera fodok, tror jag mig kiimiallu*

ta 5 at anknytningar i flika ikador åro långt fak'*

rare ånaflkåiiningarj emedan man med tilhjelp af

forfta håften 5 kan tvinga det återftående på fam-*

ma fått 5 mcti efter Ikårningen fvårligen taga fäfte

derpä. Jag har både fedt andra och fjelf bart-»

knutit rått kråftagtiga vårtor pä lapparna, fom
lyckeligen botade blifvit> menjag har ock fedt dem
bårtfkårasj då de mångfaldigt värre återkommit-

4. Svär fiflel pä halfen med eti åpntng in ät

Jvalget , en in at orgängen och ätfkilliga

kringyttra örat, utanpå halfen

och t nacken,

Herr Archiatern BåcK^ fom tilftåldte mig
denna patienten , en man frän Helfingland

^

har fig bekant defs fvåra Ikadas tillländ och ut-

Vid flutet af år 1749 har denna fjuka genom
förkylning pådragit fig en häftig hufvud-och or*

vårk i fynnerhet på vänftra fidan. All defs åtgärd

har ej förmått lindra värkens tiltagande , hvilkert

cher tre Månaders forlopp och utan värkens min-
flcning yttrat fig med en hård fvulfb pä ofvannäm^
de ftalle. Denna har fedan ftandigt, men läng-*

famt tiltagit, hvarvid horfeln pä vänftra .6rat for-

gått och munnen blifvit tilfluten,

Svulnaden, fom efter all liknelfe mäft angri*

pit fpott-kortelen Parotis, hade med dennas under-
hulpne bulning trohgen kunnat forebyggas och
alla påföljande plågor athjelpas. Men brill påun*
^rvisning och otolighet männiflcans oflciljagtiga
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fel, bragte den fjuka til mänga ombyten afmcdely
hvars verkan at okunnigt tolk högt prilades.

Fordelande^fammandragande, mognandcoch hård-

nande omflag på flvadan bruktes om hvarannan

,

deraf mafte den hålfofamma bulningen hindrad i

djupet af fvullnaden, dit de (kadeliga medlens ver-

kan icke framträngt, fkedde val bolningcn tidigt

nog men Varet gjorde lig forft opning in at

iVaigetoch fedan til 6r-gången. Sedermera un^.

der et ars forlopp til början af i j^o dä han hit-

kom, hafva åttkilliga pip -får dels fjelfva delsmed
konft blifvit opnade.

Nu funnoS' flytande och opna. Et inåt

fvalget 5
juft bakom vånftra pelaren af kott-

aktiga gom-hvalfvet ; et långt in i yttra or-gän-

gen. Et ofver orat. Tvä framfor orat ned ät kin-

benet. Två bak om orat och tre ned pä halfen nå-

ftan i trekant kring-fvuUften. Hela denna fidan

var härd och delarna okånbara. J^orutan ne-

dra käftens up-och ned-dragande mufcler, voro

fterno maftoideus ,
fplenius och Complexus ma-

jor med de flera ilorre och mindre ofverlopandc

mufcler , i härda fvuUnader inveklade. Anfigtet

var flarkt updrifvit af blodets hindrade nedili-

gande. Några af pip-fåren hade gemenlkap, men
icke alla. Yttre betäckningarne voro kånflolo-

fa och imderbulnade upät nackbenet och bakat

hals-gropen. Jag hade orfak i denna fvåra fkada

icke Ipfva någon fullkomlig bot j fiftelens djupa

och fördubblade gångar , defs ovanliga hårdhet,

jämte de ådle delar , fom deruti förknippade voro

forbodo, at med fkårande foretaga verket.
'

Den
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Den f5ffta oeh angclågnaftc affigten blef

,

at minfka hårdheten genom okad bulning och
fmåltning , på det de i fvuUnaden inveklade och
okånbara delar., matte någorlunda återfå deras na-

turliga låge och (kapnad.

Den andra 5 at da med ftorre fåkerhet kunna
draga opningarne tilfammans i en eller flera all-

männa.
Den tredje, at efter fådana opningar lättare

bringa de fmåltande medlen i grunden af fkadan.

Den fierde , at efter hårdhetens fulk fmålt-

ning, kunna opna hela fiftelcn och iluteligen IkafFa

en beftåndig läknings

Det forlta vants genom en upvekande och fet

grot, fom 2>:ne gånger om dygnet lades ofver fvul^

nåden ifrån årets början til mediurn Maij. Der-
vid bruktes långa fmåltande hvelar af hårdko-
kad rofenhonung, forfatte med r6d pra^cipiterad

Mercurius. De oktes i långd och tjocklek dage-
ligen efter fmåltningens fortgång. Injektioner,

fom ibland gjbrdes til at utröna fiftelens gångar i

djupet
,
gingo nu lättare och ymnigare in i fval^

get ån forr. I Martii Månad voro redan de 6f-

rc opningarne kring orat låkte. I famma Månad
kunde jag med en vax-fonde ^ aln lång finna gån-
gen under hufvud-fvulften och frambringa den

fenom öfra opningen. Hela fondens långd var

napt tilråckelig, at genom djupet omfatta den-
na hårda fvulnad.

Den andra och tredje affigten blefvohårme-
delft befrämjade

3^
ty fido-fiftlarne kunde lättare

fonderas och opnas > d@- fmåltande medlen båttre

bringas in på grunden,.

Med
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Med vax*"fondens ledande indrogs ftraxt enut*
rifpad linne^liank (fetaceum); På denna inbrag^

tes dageligen merbemålte fmåltande medel med
god framgång. De måfta af fido-fiftlarne voro
dels genom fmåltning dels opnade^ botade oeh
läkte.

Men ehuru bulningen i grimden af fiftelen var

Ociiunderholtsråttanfenlig, få fmålte dock dennä
brofkaktiga blefna fvulkiad alt for längfamt. Til
at hjelpa fådant, gjorde jag emellan bada opnin-

garna^ ifrånden ena andan af hanken til den andra

I qvarters läng incifion genom hvilken och den
brolkiga fethinnan Cjag kan billigt faga at cellulo-

fahår var cartilaginea^ emedan biftourien med mö-
da gick derigenom ) til en tvår tums djup: I grun-

den af denna incifion och på fvulftensblåttade härd*

het, bruktes federmera med iiorfta forfigtighet

Efcharotica lapis infernalis och butyruni antimo

:

Ikiftevis. Sä fnart den ena Efchara bärtfoll, iattes

annan i ftållet.

Fem veckors tid ^itigo förbi med detta bru-^

kandet* Svullnaden bartfmålte baraf anfenligen >

jag kunde ock nu fe, at mufc. fterno-maftoideus

och foljagteligen vena jugularis hiterna icke vo-*

ro innom hanken bégrepne 5 men om carotis exter-

na eller defs yttra grenar funnos uti eller nära til

Ivulften, kunde ånnu icke flutas for dolarnas o-

kånnbarhet {kull. Svulftens fåte och djuphet^

gjorde det tvetydigt.

Jag fant med orö ^ atall min använde mod^
och denna fjukas tappra talamod ikuUe fruktloft

afiopa, utan fullbordad cur 5 få fram t icke traje-*

ä:et emellan båda opningarna fulleiigen opnades/i

Efcha*



1752. Odob. Nov* Dec. 2,89

Efcharotkahadegjordt nämnde incifion fym
tvår finger djup i hårdafvuUnaden. Jag driftade

ej längre nyttja dem i djupet; men dehogafidor-

nabårtfråttesdermed, hvaraf folgde et djupt men
tämmelig flått far: härvid forefollo åt^k^lliga fmå
hasmorrhagier afvenis jugularis externae och ytra

carotidis ytra grenar. Fiftelen inemot fvalget,

var ånnuicke läkt} ty patienten fmakade alla Me-
dicamenter,fom kommo i djupet under fvuUnaden:
fädant hade långe hindrat mig bruka prsecipita-

ten eller andra ftarkt fmåltande medel uppä han-
ken.

Hanken (om til fvulåens omfattande i bör-

jan fordrades | aln läng, behofdenu allenallf quar-

ter dertiU men fvuUlensi innerliga hårdhet hin-

drade mig at kanna någon pulfätion af arterier,

emellan hanken och incifion. Således vågade jag

ej ånnu genomfkåra trajeftet. Hår fordrades

god ofverläggningy tjenlig driftighet och mycket
tålamod.

jfag ville nu foka dca herde affigten > begyn-
te å nyo difiequera i hårdheten morgon och afton,

altid i en jåmn linea långs emot hanken- Vid hvar^]

je förband tilknots hanken helt hårdt omi det å-

terftåen^de trajgétet. Sådant halp vackert minfka
tjöcklekcn.

Under detta arbetet och da traje£tet iju

mera ej vair ptver två tvår finger tjockt, upbraft

på inra fidan en pulsåder, hvilken dera kan jag
icke fåga, antingen det var ftamtnen af Caroti-

de-Externaeller en af def§ llarkafte grenar j men
h^morrhagiea blef häftig och förfärlig.

Tra-
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Trajeftet, fom jag altid fruktat före, Itar

jag nu ftraxt igenom, emedan h^cmorrhagiea ei-

jell omöjeligen kunnat ftillas. Denna genom-
ikårning okade h^cmorrhagien med några mindre
pulsädre-grenar. Det forfta forbandet kl. 4. och
det andra kl. f efter-middagen^ ehuru val de voro
anlagde och forfedde, blefvo dock genomblöta
och målle uptagass men det tredje kl. 6 gjorde

tilfylleft.

Ifrån grunden lades fmå bourdonetter dop-
padeiSpiritu Vini fedtificatiffimo och fedan hvarf-

tals med platta ftycken af praeparerad Svamp (den

vanliga fjo-fvampen doppad i hett vax och fam-

mankramad). Svampen, fom häftigt utfvåller,

trycker ikring fig fucceflive och på flutet hårda-

re ån finger, comprefler och bindor, allenaft den^

med ftåndig Htvårtes påtryckning i början hin-

dras , at lyfta fig ur fit planoi, Den indrifver i

köttiga fidorna at fåret och fordrar ftark bulning

forr än den går los^

8 dagar gingo förbi innan hela detta forband

kunde lofsna med en ftark och god bulning.

Innom tre veckor eller i flutet afJunii Må-
nad var horfelen återkommen, inre hals-fiftelen

låkt , hårdheten forfvunnen och mannen u-

tanlyte, från en få åfventyrlig fkada, til helfan,

fora kan Innu äger, återftåld.

Jag har trodt denna anmärkning fortjåoa

en utförlig beråttelfe, til deras upmuntran, fom
framdeles få flika fl^ador at bota. Önflceligt vore

at de, fom upteknaoch gora fina Curer allmänna,
gjorde det otnftåndeligen, Hvarochen,kan dä båt-

tre doma om m6jeligheten> Hiftorien får deraf

mera ljus och Auétoren uadgår ätmiuftone de lår-

d<is tvekan och åt^L TAF-



1752. Odob. Nov. Dec

TAFLOR,
Hvartgenom man til hvad Latitudefom a-

fiundas, kan finna Middags-Qorre^ion

Af
NILS SCHENxMARK.

Uti Kongl. Vetenfkaps Academietls HändL
år 1746 pag. 94. har Herr Prof. Klingen-
STiERNA gifvit et fåttj at finna Middags-

correétion, hvilket jåmfordt med den brukeliga

mcthoden, at medelil Sphxrifta Trigonometrien
finna famma corre6tion år långt behändigare, men
foi*drar likväl et vackert arbete^ då derefter fkal

uträknas en Tafla til någon gifven Pol-hogd^ At
dcrfore fä detta fått ånnu lättare uti praxi, har
jag uträknat följande Taflor, fom åro allmänna
och kunna brukas for hvad Latitude, fom for be-
rörde correétion åftundas, antingen man for någon
gifven dag i året vil veta, hvad correétiön, (om
horer til de obferverade Solens correfpondenta

hogder, eller man for någon vifs ort vil uträkna
en Tafla.

Hvad nytta håraf tilflyter Aftronomien och
Geographien 5 i fynnerhet då man for at finna Lon-^

gituden, år ftadd under fådana Latituder, hvartil

ingaTaflor formiddags-correftionen finnas utråk-^

nade, fynes deraf5at man uti följande Taflor re*

dan finner ftorre delen af arbetet färdigt*

i fta. Taflan fom jag kallar på LögarithmérilaK
innchållei' fumman af toljaiide Logarithmer, näm-
ligen : I . For Solens rorelfe i Longituden emel-
lan Obfervationcöna. i. For Cöfiöus af Solens

T z rea;-
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reaafcenfion^for Middags-tiden^ och 3 , en ftåndig

Logarithme 12,. 1x3x877. Uti denna Taflan år

Solens Apog^um antagit uti Cp8- f8. 47.

1 1 dra. Taflan eller Logarithmerna for Numc-
ro B 5 åro Logarithmer for Sinus af en boge i

^quatoren, fom fvarar emot halfva tiden emel-

lan Obfervationerna ) efter if grader rålcnadc

på timan.

1 1 idjc, Taflan pa Numrorne C. innehåller dc

tal, fom fvara emot flvilnaden af Log. til

Tang. af Solens declination och liOg. til

Tang. af en boge i iEquatoren, fom fvarar emot
halfva tiden emellan Obfervationerna^

)Vir man vet Solens declination i Middagen^ och

om hon dr i up- eller nedfiigande tecken^ at da for en

gifven tid emellan Obfervationerna finna den deremot

[varande Middags ^ correElion under en gifven Pol-

hogd^

1. Ifrån Logarithm. til Tang. af Elevatio

Poli drag Logarithmen for Numern B ( Tab. II.)

Så årfkillnaden fjelfva Log. B*

2. Af III^ Taflan uttages Num. C. och få-

kes Num. B-4^C. -

3. Summan af Log^ A utur I. Taflan och

Log. B-+-C år Logarithmen for den fokta Mid-
dags-correétion i tids-fccunder med deras decima-

kr, hvarefl: teknet— brukas om Declinationen år

aordlig> och teknet om hon år Sydlig.

Den
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Den fåledes fundna Middags corrcélion dra-

gés ifrån medel-momentet emellan Obfervationer-

na, om Solen villas i dc iipftigande tekiicn, men
lågges dertil, om hon år i de nedfligandc.

Lat, til exempel. Solen viftas i de upftigande
o f

teknen, defs Declination i Middagen vara 21 . zo

nordlig , och tiden emellan Obfervationerna 7 ti-

o /

mar under fp. 20 Pole-hogd.

Log. tilTang. for

o ,

El.Polij'9.2o=io. 2269673
Log. for

Num. B z= P.8PP4667

o.327foo6±rLog.BirLog.s,i25'6p
Num. C. — 0.29968

Num.B—Czz:i.826oi

Log. B—C=o. 26if032
Log. A 0,7674663

Log. 10! 6p = i.o28p6pf

Är akf å den fokta Middags-correétion 10. 69
fecunder, fom i denna håndelfe bor afdragas ifrån

Medel-momentet.,

T f LTaf'-
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I. Taflan på I^ogarithmerna A.

tim. emel-

lan Obf. 3(4!
o /

23. 59

20

IS

10
s; -

lO. 7556387

6579295

I. 8372410

7.9286879

i;99437B5

10.8805756

1.7828682

1.9621797

0.0536266

1

0, I 193 172

25» 0
32 45

i

0. 085^19^
0. I74?is6
0.2165534
0. 2842770
0.3229147

0. 2100583
0. 2992543
0.3614721
0.4092157
0.4478534

21 40

20. 90
c

0. 3<5489<j3

0. 399489<^

0.4287928
0. 465^978
0. 4962254

0.4898349
0. 5244283
0. 5537315
0.59053^^5
0. 6211641

Gr. 19

Q 17
16

15

0.5449412
0. 582^600
0.6127722
0.6377278
0.6587186

0. 6698799
0. 7074987
0. 7377109
0. 762666$
0.7836573

14

Sj 13

12

c 10

0. O760O2I
0- 6917648
0.7053328
0.7169266
0.7269587

0. 8015408
0.8167035
0.8302715
0. 8418653
0.8518974

, 9
ä S

7
6

5

0:7357811
0.7434397
0.7501647
0. 7S56620
0. 7604660

0. 8607198:

0.8683784
0.8751034
0.8806007
0.8854047

4

i 9

1

0

0.7644013 0.8893400
0. 7675*^82 0.8925069
0. 7^99873 0.894926c

0.7716909I 0.8966296
0,7726761 0.8976148

10, 7774874
"1.8797782

©.0590897

o. 1505366

0.2162272

9.0566687

1-9589595

0.13827

0.2297179

0.2954085

100.

o. 306968? 0,3861496 o.

o. 396i643p.4753456<5.
o. 4583821:0.5375634
o. 506125710.5853070
0.54476340.6239447

.4530963

.5422923
C.6045101

0.6523537
0.6908914

o. 5867449 0.6659262 0.7328729
o. 621 3 3 83 0.7005 196 0.7674663
o. 6506415 0.7298228 07967695
o. 687446510.7666278 0.8335745
0.718074110.79725540.8642021

o. 7667899.0.84597120.
o. 804408710.8835900
Q, 8346209to»9i38022
o. 8595765 0.9387578
0.880567310.9597484

o. 8984508b.977632i

0.9136135.0.9927948
0.927181511.0063628
o. 938775310179566
o. 9488074li-O279887

0.9576298 1.036811

o. 9652884 1.0444697
o. 9720134 1.05 1 1947
o. 9775107 1.0566920

0.9823147 1.0614960

o. 9862500
0.9894169
o. 9918360
0.9935396
0. 9945248

1,0654313
1.0685982

1,0710173
r.0727209
1.0739061

9^1236154

0.0259062

052177

0.2966646

0.3623552

.9129179
0.9505367
0.9807489
1.0057045

1.0266953

1..0445788

T.05974 15

1.0733095
.0849033

1.0949554

.1037578

.III4164

.1181414

.1236387

,1284427

.I32378Q

.1355449

.1379640
»139669^

,1406528
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for de upftigande teknen.

frim. emel-

lan obier.

2h

21.

39

20

10

O

45
30

o

8

9.i8i<5i54

10

9.2537599
p.0858982 0,1350507
0.3632097

0.3546566 0.4058091
0.420347'

1

.2

20
0

20.
^

30
0

Gr. 19

n
"u

18

17
16

15

14

13
fl!»

D
12

II

10

Cl 0
60 y

400.7908649
0.82545S3

0,8547615
0.8915^^5

0.9221941

0.5I10883

0.6002843
0.662502

0.7102457 o.

0.7488834

0.5622408
o.65i43<^8

0»7I3654^
.7613982

0.8000359

0.9709099
1.OC85287

1.0387409
i.0636965
1,0846873

0.3 14.5622

0.47 H997

0.8420174
0.87661C8

0.9059140
0.9427190
o.9"'23466

1.1025708

1.1177335
1.1313015

1.14^8953
j. 1 529274

8!i.i694084

7ji. 17^)1334

6!m8 16307

5|
^-t86434;

4 1. 1905700
•31.1955569

2 1.1959560
I 1. 1976596
o!i. 1986448

(.0220624

i.05968i2

r.0898934
1. 1 148490
I. 1358398

9.2785174
0.1808082
0,3601197
0.4515666
0.5172572

0.6079983

0.6971943
0.75941 21

o. 807 1 5 57
0.8457934

0.8877749
0.9225683

0.9516715
0.9884765
1.0191041

1.067S199
1. 1074387
1,1356509
1. 1606065
i.'8i5973

1.1537253 1.1994808
1. 1688860 1.2146435
1. 1824540 1.2282115
1.194047S 1.2398053
1.2040799 1.2498374

.2129025

,2205609

.2272859

2327852
2575872

.2415225

2446894
2471085
.2488121

,2497973

1.2586598
1.2663184

1.2730434
1.2785407

1.2833447

1.28728CO

1.2904469
1,2928660

1.2945696

1.2955548

II

9.3199101
0.2222009

0.4015124
0.4929593
0.5586499

12
I

0.6493910
0.7585870
0,8008048

0.8485484
0.8871861

0.9291676
0.9637610
o.9$)30542

1.0298692
1.0604968

9.3576986
0.2609894

j
0.4395009
0.5307478

{
0.5964384

! 0.6871795
0.776.^755

0.838S95?
0.8863369
0,9249746

1.1092126

1.14683 14
1. 1770456
1.2019992
1.2229900

1.240S735
1.3560362

1,2696042
1.2811980

1.2912301

1,3000525
1.3077111

1.3144361
1.3 199534
1.^.^47374

1.3286727
1.3318396

1.3342587
1.3359623

1.3369475

0.9669561

1,0015495
1.0308527

1.0676577
1.0982859

1,1470011

1.1S46199
1,2148321

1-359/877
1.2607785

1.2786620

1.2938247
1.3073927
1.3189865
1.3290186

1. 3378410
1.3454996
1.3522246

1.3577219
1.3625259

1.3664612
1.3696281

1.3720472

1.3737508

1.3747360

)



1752. Odob. Nor^ Dec^

I. Taflan på Logarithmerna A.

tim. emel-

lanObC

20; 1^.8567508

I5| r938o549
lOj 1.9956042

23.

22 ö

31.

20.

Gr.

O

45
50
15

o

£0.8805756

1.7835097

1.96x6695

0.053975Ö

0.1185429

0,0841996
0.175158S
0.2553259
0.3837970
0.5313989

40 0,5651256

20j 0.5975482
o| 0.4267405

50' 0.4655581
01 O.4938161

0.5432375
o.579584§

.S 17! 0.6095814
0,6545191
06551499

14' 0.67288)6

i^l o 6881456
13 ^0.7015495

0.7138449
0.7227665

0.75 15 144
0.7590902
0.745 61 I

8

0.7512007

0.7559^1

0,2091385
0.2980975
0.5601646
o 4077? 57

j

0.4462576I

0.7598654
0.7650116
0.7654079
0.7671095
0.7680954

ia7774874 9£566687 9 i«36i54

1.8794197 i.958'6oiop.0355477

O.0585795p.i177^o8'o,.2o47075

o. 149 8 8 3 <^p. 32906490. 29601 1

6

0.2154529^0,29463420,5615809

O.3o6o485[o.3852296 0.4521765
o. 5 Q5O07^^ o. 474 1 888!o. 54 1 1 3 5 5

0.53625590.6052026
o 5838270.0.6507757
0.6333389:0.6893756

0.4570746
0.5046457
0.5431476

0.48S0625

0.5334869
0.5516790
0.5882768
0.6187548

0.5849723
0.6195969
0.6485890

0.68S1868'
0.7156648

0.6671660

0.7045235
0.7545201

0.7592578
0.7800886

0.6641556 C.75 1 IC03

0.69857820.7655249
o.7277703'oj947«7o

0.7643681,0.8513^48
0.79484610,8617928

0.7978245
0.8130843
0.8262880

0.8377830
0.8477050

0.8564531
0.8640289
0.8705505
0.8761394
0.8809028

0.7640760

0.8014335
0.8314301
0.8561678
0.8769986

o.8947?43;o.

0.9099945 jo,

0.923 [980^1

0.9546730
0.9446150

8432^730,
8806148,0

9x061140
955349i!i

.956i799|it

0.9535631
0.9609389
0.9674605

0.9730494
0.9778128

9759156:1

9891756,1
00257931
oi38745ii
0337963 1

T. 05 25444
1.0401302
1 .046641

8

9102050
9475615
.9775581
.00229^8
,0231266

.0408623

.0561225

,0695260
.0808210

.0907450

1.099491

r

1. 1070669
I.II35885

1.0522507:1.1191774

0569941I1. 1259408

0.8848024 0.9817134 1.0608957 1. 1278404
0.8879503 0.984S60; j .o6404i6,;i.i309S83

0.8903466I 0.987^56(^^0664379;!. 15553
0.8920482! o,988958:U,Oa8i595ji 13502'^'-

0.89505411 o.989944Mi.o69i354|[.i36o72ii



1752* Odob. Nov. Dec. ^97

for de nedftigande teknen.

tim. emel-l Q
lan Obf. O

2?. 29j9»igi6i5:4 9.29

20 0.2626995

27599
0.1946922
0.3118530

15:0.95400560.4051561
100.419572904707254

o;o,5ioi683 0.5619208
22. 45:o.599i275io.65028oo

9o ;o.66 1 1 946 10.7 1^^9471

i5!o.7o87^57 0-7^97i82

o 0.7472676 0,7884201

21,

20,

400,7890929 0.8402448

20I0.8295169 o,874<^^94

o!o.85 27090 0.9098615

900.89190^8 0,9404599
ob.9l9784S 0.9709379

Gr. ,190.96819601.0193485
1811.0055595
i7ji.09555oi

1611.0602878

15 1.0811186

1.098S54?
1.1141149
1.1279180
1.1988130
I.1487550

1.1574831
1,1650589
1.1715805

1,1771^94
1.1819328

1.1858924

1.1919766
1,1930782

Q 1. 1 94064

10

1.0567060
1.0867026
I »II 14409
I.I3227II

1.1500068
1.1652668

1.1784705

1.1899^55
1. 1998875

9.2785174
0.1804497
0.9596095
0.4509196
0.5164829

0.6070783
0,6960975
0.7581046
».8056757
0.8441776

0,8860023
0.9204269
0,9496190
0.9862168
1.01^6948

1.065 1060

1,1024695
I.I924679

1.1571978
I. 1780286

t,i957649
1. 2 1 10249
1.2242280-

1.2957290
1.2456550

II

9.9199101
0.2218424
0.4010022

0.4929063

0^578756

0.6484710^

0.7974902
j

0.7994979
; 0.8470684
0.8855709

0.9279950
0,9618196
0.9910117
1.0276095

1.0580875

1. 1064987
1. 1498562
1. 1798528
1,1985905

1^2194219

1,2571570
1.2524170
1,2656207
1.2771 157

1.2086556 1.25499I1 1.2957858
r.2162114 1,261968911.5099616
1.2227990 1.2684905
1.2289 219 1.2740794
1.2990859 1.2788428

1,2969849
1.2401928

1,2425291

1.2442907
.2452166

1.2827424
1.2858909
1.2882866

1.28998821 1. 9915809
1.2909741 • 1.9929668

1.9098892
I 9 15472

1

ij£ö2355

1.3241951
I.5272890
' --96799

12

9.9576986
0*596909
0.4987907
0.5900948
0.5956641

0.6862595

0.775 2 1 87
0..8972858

0.8848569
0.9299588

1

0.9651895
0.9996081
1,0908003

1.0659980
1.095^760

1. 1442872
1.1816447
1.21164x9

1.2369790
1,2572098

1.3749455
1.2902055
1.9094092
1. 9 149042
1.9248262

I-9915743

1.9411501

1.9476717
1*9592606
1.3580240

1. 9619296
1.9650715
1.9674678
1. 5691694
1.5701555

)

T S



1752. OdoK Nov. Dec

I. Taflan pä Logarithmerna Ä.

tim. emel-

lan Obf.

Q

20,

21

22

ii,

35.

3^

0.7726761

0.77295^^
0.7755119
0.7715569
0.7694520

0,7667761
0.7692546

0.7588438
0,7555206
0.7471138

0.739540!

0.7507525
0.7204031

0/7089039
0,6941439

15 0.6774S84
16 0.6577321

17
18

J9;
ö
30
o
ao

JO
o

15

45|
o

10^

IS

20

35

0.6539826
o.60499 1

1

0.5685772

0.5210681
0.4910368

0.4548357
0.4259289
0.3917277

0.3501441
0.3 1 1 8068
0.264365'

0.2024513
o. 1 155505

0,0229844

3.9574151

2,8660473

.J.
6868690

^9S|o.784$éo?

0.8976148
0*897891.5

0.8974526
0.8962956
0.8943907 o

0.9945248
0.9948015
0.9943626
0.9932056
9913007

0.8917148
0.8881733
0.8837825

0.8784593
0.8720525

0.9886242
0.9850833
0.9806925
0.975^3^93

0.9689625

0.8644793
-0.855^9^2
o.84534i7jo.

o.8332._

o.8i908i6jo.

0.9<Sl3893

0.9526012

9422517
•.9301526

.9159916

0.8024271

(

0.78266080,1

0.7589213 OA
0.7299298 (

0.6460068

0-6159755
0.5797744
o. 5 50S 676
0.5166664

0.4750828
o 43^7455
o. 389^03 7jo.

0.3273900
0.2584892 o

0.147923

1

_o.o8235'38

J. 990986'

118077'

10,9095989

1.0405706
1.03 17825
1.0214330

1.0093339
0.9951739

.8993371

.8795708

.8581313

.8268398

0.6935159(0.7904259

.7429168

,7128855

,6766844

M77776
6i357<54

0.5719928

0.533^^555

.4869137
0.4243000

535399*

0,2446331

0,1790638

:ao8789<^o

9087177

19-0065089

1^739061
1.0739828
1 0735439
1.0723869
1.0704820

1.0678061
1.0642646

.0598738
1.0545506
1.048 1438

.9785184

9587521
.9350126
,90602 1

1

.8696078

8220981
7920668
7558657
7269589
6927572

D.65 II741
0.6128568

0.5653950
0.5034815
0.4145805

0.3240144

0.2584451

0.1670773

£.9878990

9.0856902

1.1406528
1.140929^
1. 1404906
1.1393356
1. 1 374287

1.1347528
1.1312113

1. 1268205

1.1214973
1.1150905-

i.io75'i73

1.0987293
i.0883797
1.0762806
1.062 II 96

1.045465

1

1.0256988

1.0019593
0.972967)8

0.956553^

I



1752. 0<5l:ob, Nov. Dcc. ^99

tor de upftigande tekncn

[tim.

lan Obf.

Gr, 0
I

c 2

3
. Q 4

S

6

7
S

9

10

8
1.198644g
1.1989215
I,i9g4826

1.197525:6
1. 1954207

1,1927448
I. 1892095
1.1848125

1.1794893
I.1750825:

1,1(555095
I«I5672I2

1.1465717
1. 1942726
1.12011J6

9
1.2497973
1.2500740
1.249635

1

1,2484781
1.2465732

1.2438973
1.3403558
1.2559650
1.1306418

1^2242550

10

1.2955548
1.2958315

1.2953926
1.2942356

1.2925307



30Ö 1752* Od, Nov, Dec

I. Taflan pä Logarithmerna A.

tim.eniel-i

lan Obf.
I

20.

2f.

23.

o.8a378>
o, §794662
0.874312

0.8678963

.984i§Sx

9806995
0.9769762
9711329

0.9648065
9P.

Gr. o 07680954' C.893054i;o.9$9944i
li

0.7683847I o.g953254|o-99023g4

5| 0.7679612 0.89289990.9898099

5| 0.7668401 o.89i778S;o.9886888

4j 0.7649651 o.SS99®58|o.9868i38

5; 0.762; 394
6| 0.7588508
7 0.7545275
8 0,7493742

_9j 07429576

loj 0.7554684
II 0,7267988
I2j 0.7165559
I9I 0,7048206

14] 0.6905742

I5I 0,6740741

16^ 0.6544962

1 71 0.6909446

18? 0.6021662

19! 0.5660104

^1

40!

0.5187955
0.4889060

0.4528975
0.4241024
0.3900615

0|

9oj

45!
o

C.9486295
0.91041SC

0.269198^
o 2019677
0.112691g

0.8604071 0.9579 171
o.85i7575p^486475
o, 84 14946p.9 9 84046
o. 8 297599 '0.9266693
0.81551290.9124229

80,0.799012

o.7794549fo.

0,7558899
0.7271049
0.6909491'

.8959328

.876^9
0.8527933
0.8240149
0.7878591

10

20!

29;

0.649791
0.6198447
0.5778960
0-5490411'

0.515000.

0.4755682

0.9880775
0.9263064

0.2976905

t 0.0222766 0.1472159

8b,

0.2441259

1.9568065 ao8i7456 0.1786566

1.8655982 K9905:i6s'ao874469

j.6864^5^''^ £.8n9643L9082749

10.7846602 X 0.9095 98 e/?9.00650 89

.7406418
0.7107547
0.6747460
0.64595 I

I

O.6119IO2

0.5704782
0.5922667

0.4849875
0.4232164

945405

1.069 1 254
1.0694 147
1.0689912
I 0678701
1.065 995

1

1*0699694
1.0598808

1.0555575
1.0509042

1.0429876

1.0964984
1,0278288
I.OI75859

1.0058506

0.99^6042

0.975 IO4I

0.9555261

0:9919746
C. 909 1961

0.8670404

0.8I9829I

0.7899360

0.7539273
0.7251324
0-6910915

0.6496595
0.6114480
0.5641688

0.5029977
0.4137228

I96072I
I9696I4

,1959379
948168

.1328418

1909161
1268275
1225042
II72509
iio;949

0.9299066

0,2578369

0.1666282

9.0856902 i

I.I09445I

1.0947755
1.0845926

1.0727973
1.0585509

1.0420508

1.0324729
0.9989213
0.9701429
0.9339871



1752. 0€toh Nov. Dcc 301

for de nedftigande teknen.

tim. emel-

lan Obf. 8 9

)

I-

10

Gr.

C
"o

0
I

2

2

4

1. 194064

1

1. 1945594
1.1939299
1.1928088
1. 1909338

1.2452 16^

1.2455055
I 245082^
1.243961g
1.242086g

1,2909741
1.2912634
1.2908399
1.2897188
1.287S438

fydliga

5
6

7
8

9

1.1883081

1.1848195
1. 1 804962
1. 1752429
j. 1689263

1,2394606
1.3^59720
1.23 16487
1.2263954
1.2200788

Solens

j
10

II

12

13

14

1.1614371
1.1527675
1. 1 425 246
I. 1307893
1. 1 165429

II. Taflan päLpgarithmerna for Num.B.

tim. emel- Logarithmer
lan Obf.

p. f8283P7
4 p. öpSpjoo

p. 7844471
6 p. 84P48fo

7 p. 8pp4ö<J7

8 p. 937f3°ö
9 9. Pöj-öif?
10 P» P84P438
II p. ppözööö
12. 10.©000000



30i 17$2* 06tob«Nov. Dec.

III. Taflaii på Numrorne C.

tim. emel-

lan Obferv. 3 4 5 6 7
Gr. 0

I

«

0.00000
0.04214
o.o84;o
0.12653
e,i688i

0.00000
0.05023
0.06048

0.09077
0.12112

0.00000

0.02375

0.04551
0.06830
0.091 13

0.00000

0.01745
0.03492
0.05241

0.06993

0.00000

0.01339
0.02679
0,04021

0.05366

§ ^

'S 1c g

9

0.2II3I

0.25374
0.29643

0.33950
0.38357

0.15155
0.18205
0.21267

0.24342
0.27455

0,11402

0.13697
0,16002

0,18516
0.20641

0.08749
0,10510
0.12278

0.14054
0.15859

0.06713
0.08065

0.09421

0.10784
0.12153

10

II

ä 13
Q 13

14

0.42569
0 a6027

0.51316

0.55737
0.60193

0.64688
0.69227
0.75810

0.78445

0,30541
0.33668
0.36816

0.39988
0.43185

0.22979

O.2770I

0,30087

0.32493

0.17653
0 194^8

0.21255

0.23087

0.34955

0.13550
0. 14.91

0.163 10

0.17715
0.19132

15

s lo

^ 18

0.46410
0.49666

0.52954
0.56278

0,34920
0.37369

0.59844
0.42545

o.a6795

0.28674

0.30575
0.32492

0.20560
0.22003

0,25460
0.24952

19 0.85128 0.59639 0.44874 0.54435 0.26421

20. 0
30

21, 0
20

40

0.87870
0.90265

0.92673
0.94288

0.95910

0^63041

0.64759
0.66487
0.67646
0.68810

0.47454
0.48725
0.50026

0.50898

0.51774

0.56597

0.37389
0.38586
0.39055
0.3972S

0.27929
o.fi8689

0.29455
0.29968

0.30484

22 0
15

30
45

0.9754»
0.98768
1.00000
1.01256

1.02477

0.69980
0.70860

0.71744
0.72631

0,75521

0.52655

0.55516
0.53981

0.54649
9.55519

0.55767

0.55991
0.56216

0.56441
0.56621

0.40403
0.4091

I

0,41421

0*41935

0.42448

0.42791
0.4:^963

0,43136
0,45309

0.45447

0.31002

0.31592
0,31784
0.32177
0.32571

0.52855
0.32967

0.33099

o.if:;32

0.35338

33. 10

15
20

29

1.03307

1.03723
1.O4139

i 104S56
1
1.Q4890

0.74116

0.74415
0.74713
0.75012

0.75352



1752. Octob. Nov. Dec. 30

III. Taflan på Numrorne C.

tim. emel-

lan Obfcrv. _8_ 9 10
i

II 12

Gr. 0
I

2

S

4

0,00000
0.0 100?
0,03016
0.05026

0.04057

0,00000
C.00723

0.01446
0.02 171
0.02896

0.00000
0.00468

0.00935
0.01404
0.01874

0.00000
0.00230

i 0.00460
0.05690
0.00520

0.00000

ä 5

g 6

G g

9

0.0505

1

0.06068

0.07089
0>p8ii4

0.09144

0.09624

0.04353
0.05086
0.05821

0.06560

0.02 344
0.02816

0.03290
0.03766
0.04243

o.oi 152
,0.01384
0.01616

0.01850
0.02085

0.00000

10

•J: II

»4

o.ioiSo
0. 1 1 223
0.12272

0.15^329

0.14395

0.15470
0.16555
0.1765

1

0. 1 8759
0.198 80

ao7303
0.08051

0.08804
0^09562
0.10328

0 049 I

I

0,05208

0*05695
0.06186
0.06680

0.023 2

1

0.02559
0.02798

0.03039
0.03282

0.00000

15

S 16

- 'I

19

0.U099
0. II877
0.12664

0.13459
0.14262

0.15076

0.15487
0.15900
0.16177
0.16456

0.16735
0.16946

0.17157
0 17369
0.17582

0.17724
0,17796
0.17867

0.17939
0.17996

0.07683
0.08192
0.08706
0.09226

0.035^7

0.03775
0.04025

0,04277

0.04533

0.00000

30

40

0.21014
0.21586
0,22163

0.22549
0.22937

0 007^2
o.iooiS
0.10285

0,10465
0.10645

D f*)4 Tu.u4/y i

0,04922
0.05053
0.05143
0.05230

0.00000

33» 0
15

30
45

23. 0

0.23327
0.23620

0.23914
0.24210
0.24507

0.24705
0.24805
0.24904
0.25004
0.25084

0*10826

0.10962

o- 1 1099
0. 1 1236

0 11374

0,053 19
0.05386
0.05453
005521
0.05588

0.00000

2$ 10

15
so
35
29

0.11466
o.ii5ii

0.11558
0. £ 1604
0. 1 1641

0.05633
0,05656
0.05679
0^05702

0,05719

O.OOCÖO

1



304 1752. Odob. Nov. Dcc,

At Rijfla Sades'dro{fen , forr än han kajlas^

Af

JOH. BRAUNER-

Tab. VIL fig. 3. A BCD år en ftom, hop-
fatt af tre tunna jårn-ringar eller Gran-
band abc ^ med -8 fmala bråd-fp j ålor, utan

pa, längs efter flillfpikade , och en fyrkantig jårn-

iläng anda igenom 5 fom h vilar med defs bigge än-

dar p^i en der gjord ilälining . //// fyra tris -

for under ftållningen at lättare kunna draga Ho-
nom af och til, gggg fyra llod-band) til ftyrkaät

Hållningen.

Ställningen lutar ifrån D til A, då faden^ fom
med (kofvei kaftas in genom andan under kring-
vefvandet faller igenom noten, hvar med ftomen
år ofverkladd , och halmen med båffet kommer
fram genum andra andan A , der vefvjen ^ gitter

,

hvilken Händigt föres kring af en poike eller flic-

ka. Sä fort en karl hinner ikofla.in 5 blir fåden
vål franfkildtii kaftning.

For den, fom brukar det Orientalifka Trofk-
nings-fåttet, år denna machine af ogemen nytta j

ty der kommer dageligen en drofle af zo til 2f
Tunnor at rifllas, ja ftundom fo tunnor, fém hos
mig håndt.

j

Den 5, Dec,
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Kärt utdrag iittir Meåicina ^oBorens JO-
HAN LINDHVLTS/DagM , hållen

"veräe Sjukdomar, fom igenomEleBrtciteten

blifvit lindrade eller lyckeltgen botade

hår i Stockholm^ uti November^
och December Månader lyji»

Tand-värk.

Lindras garna ftraxt eller tvår ftannar igenom
Eleftriciteten, i fynnerhet når den hårro-

rer af flufs. Håruppä äro redan få mänga
bevis, at man icke behofver nåmna ftagoc exempel
til fakens beltyrkande.

Svag Hörfel ^ Dofhtt och fufande får öronen^

En Herre har någon tid varit få befvårad af

fusningar for det vånilraorat, at man målte tala

något högre än vanligt år, om han IkuUe horadetj

han hörde inom 2 a 3 minuter.

En hederlig man af års ålder, har efter

en bleflure ofver vandra ognebrynen blifVit dof,

och 32 år hort få illa, at den, fom (kulle tala med
honom måfte ropa högt i öronen. De filla 10 åren

har han tillika varit plägad af Itarka fusningar och
tand-vårk, fom näftan aldrig uphorde. Elan bléf

llraxt få friik, at han miite tand-vårken och hör-

de alt fom taltes i rummet-

En yngling af 11 års ålder hade for 6 arfedan

få häftiga kråkningar, at blods-droppar trängde
U fig
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fig ut igenom öronen, och mifte derigenom en
anfenlig del af fin horfel. Denne blef lika häftigt

curerad fom den förre , och horer nu aldeles val.

En 7 års gammal flicka, fom varit dof fodd

och fåledes icke kunnat låra at tala^ hnr efterhand

kommit få vida , at hon forft hörde allehanda ljud,

och det alt båttre och båttre > nu horer hon
icke allenaft, nar man talar hårt, utan fager ock
efter , hvad fom talas for henne.

En yngling af 19 år foll ned uti en vak, år

1744 i November Månad, och blef dår liggande

ea h^lf tima innan han vardt uptagen. Han kom
fig åndteligen fore igen-, men ifrån den tiden har

han altid hort illa, til defs han nu nyligen börjat

bruka Eleétriciteten hvaraf han funnit fig ilraxt

båttre.

JVärk i leder eller mu/klar.

Uti deffe fjukdomar finna de fjuka mycken
lindring af Eleftriciteten. Wårken begynner
Ilraxt at flytta fig, och går omfider bart under o-

perationen.

En Stenflipare har varit långe plågad atGikt,

och derigenom blifvit ftel i knåen och fot-lederna.

Fingrarne voro krokuga och med knölar uppå.

Han kunde inom några dagar gå til fit arbete

igen.

En yngling hade vårk uti fit högra lår , få at

han icke kunde vånda fig i fången utan hjelp. Nåt
han fkulle ftiga dcruppä, blef vårken ånnu fvära-

re och med mycken ömhet i lår-leden. Han låt

båra fig up i rummet hvareft han blef Eledricc-
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rad, och vardt ftraxt båttre. Han Ele£tricerades

fedan nägra dagar och gick omfider ofver gålfvet

fåfomen frifk^utan vårk.

Contraäurer^

En Smeds- Gefåll ifrån Preufsen har af vårk

blifvit ofårdig i fit vånftra knå, hvilket ftått kro-

kigt i 6 är, fä at det litet kunnat bojas, men intet

ratas. Når han brukat Eleélriciteten 3:ne pän-

gor, var knået ledigt och han kunde utan fvärig-

het fatta foten til gålfvet.

Gåflen Harald Jonsfon ifrån Småland har i 7
år mäft hjelpa fig med krycka. Sedan han i Som-
mars brukat Djurgärds-Brunnen , ftod ändock
högra foten ganma mycket dragen bakåt, når han
började med Ele6triciteten. Sedan han fortfarit

dermed 15 dagar, har knået blifvit anfenligen båt-

tre, fä at han i glådje bråndt up fin krycka och
går nu hvart han vil utan kåpp.

Luxattoner ocb forfiräkta Semr^

En 1 5 års Flicka begynte med Eleétricitetcn,

fom haft Kopporna då hon ånnu icke fyllt 4 år och
började deruppå^ at halta. Når man fåg efter,

marktes at Lår-leden icke var riktig. Låret värk-
te och fvärigheten, at gä tiltogmed åren, få at hon
mäfte bruka krycka. Når hon började med E-
leftriciteten , fick hon knapt tåerna til gålfvet,

faftån knået och fot-leden voro fåfom hosenfrifk.

Curen fortfattes i zo dagaf , och hon kan nu gå
utan kåpp.

En karl har inom käft tid brutit fin vånfta;

arm utur led 5 gånger uppe vid axelcn, och hat
U 2. alla
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alla 5
gangor fått leden til råtta igen j men dfta

gången var han icke i ftånd at fora armen ifrån fi-

dan utan ftorfta moda. Han har låtit Eleétricera

fig några gånger, och kan nu, faftån det fker med
fvarighet, fora den fjuka armen få hogc lip, at

han med denfamma tager af fig hatten^

Lamhet^

En Gåfle af 11 år har altfedan han var 2:nc

ganimal haft någon lamhet uti fin högra arm
och hand^få at han icke kunde fä val ihop fingrar-

na eller bruka den handen* Når han
5
gångor

brukat Eleétriciteten, kunde han utan fvårighet

taga up en knapp-nål utaf gälfvet, och har feda^a

dageligen funnit fig båttre och fått mer Ityrka.

Alla defla omtalta ljukdomar hafva blifvit bo-

kade med kånbar Eleétricitet , och det antingen

ined Sprakningar, Ström eller Eleétrifktblåfande.

Berättelfe om Skaller-Ormen , famt de W
kemedel. fom i Norra America brukas

emot defs fiygn.

Af
PEHR KALM.

Uti Norra America finnas inemot zo fårfkil-

ta flags Ormar, af hvilka fomlige åro gif-

tige.

Af de giftiga år den få kallade SJ^Uer-Ormen
den aldrafariigafte^ emedan man har exempel, at

folk eller Jcreatur, dem han fått gifva et djupt
J^wgg i ädror, fom lopa til hjårt^it, fallit ftraxt

döda
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äodancd- Likväl (ker det fållan. Gcmenligen lef-

ver den , fom af honom blifver huggen flere mi^

nuter, ja några timar, ibland par dagar : meren-
dels händer^ om tjenliga låkemedeli tid blifva bra-

kade^ at den fjukc ungar lifs-faran^och kommer fig

fore igen.

De Villa Amcricaner, lefva ftorfta delen af

aret afjagande^ dä de ftådfe lopa uti ikogarna^haf-

va fordenlkull varit mera underkaftade^ ar falk

under denna farliga Ormens tand . Noden har ^ock

lårtdem, at forioka hvarjehanda^ bäde af orter

och annat, at rådda fit lif med, dä de råkat blifvä

huggna. De i fenare tider ditflyttade Européer
hafva for fin fåkerhet Ikull åfven blifvit foranlätnc

at utfråga och utfpana , hvad lake-medel Villarnc

brukat häremot, och fedan har blätta håndelfeni-

bland gifv^it dem tilfålle , at räka på någon ny lä-

kedom.
Pä min Americanfka refa foktc jag bland an-

nat at gora mig underrättad öm de läké-medel,
fom en länglig forfarenhet vift vara goda mot en
fä farlig Orms bett. Jag tror mig derfore borä
meddela dem, fom jag kunnat famla, emedan det

cj allenafb gifver tiltällc , at fä forföka de låkcme-
del, fom vi kunne hafva tilgäng pä, emot våra

Ormars bett, utan ock en Narturkunnig torde af

Botanil^ grundfatfer och liknelfenorte-flagemel-^

lan fä tiilalle, at underloka fädana af våra växter,

fom i det nårmaite til flaget komma ofverens med
de Americanfka. Men pä det fiken må blifva fä

mycket ljuiare, hvad delfe läkedomars värde an-

går, lä vii jag förut gifva en kärt Hiftoria om ikal-

ler-Ormcn. Jag vil dcrvid näflan endall och al-

lenaft anföra det , hvad jag fjelf på min Refahår-
U 5 om
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omupteknat, och hvaraf minfta delen finnes uti

de böcker, fom hårtils genom trycket utkommit,"
atminftone få mycket mig vitterligt år. Sedan
vil jag vid flutet hånvifa dem, fom hafva hug
at veta, hvad andre åfven hårom flcrifvit, til de
böcker, fom derom handla, och jag haft tilfållc

at fe.

De Ängelfke i Norra America kalla denna
Ormtn Rattle Snake^ ått år, Skaller-Orm : de Hol-
låndfkc Rattle Slang: de der boende Svenfke, hafva

cj annat namn på honom , ån Rattle Slangs hvilket

de tvitvels utan fått af Hollåndarne, detta landets

forfta Europeifka Invånare 3 Franfoferne kalla den
SeYpent k fonnet. Tyfkarna Rattle Schlang, Iroquoir-

tia vid Mohaks flod Onegdnji, Hår i Sverige kal-

la vi honom Skaller-Orm^ hvilket år en ofverfått-

ning af de utlåndflcas namn.
Den fom vil fe ritning på denna Orm , kan

flå up Mr. Catesbys verk kallad The Natural Hi*

flory of Carolina^ Vol. ILp. 41 . Tab. 41 . hvareft han
finnes aftagen med lifliga f årgor. Der felas en-

dafl: denna Ormens ögons brinnande eld och glans,

i fynnerhet dä den år vred och retad , fom ingen
- Målare med all fin konfl: år i Mnd, at rått af-

flvillra.

Beflcrifning på denna Orm til defs kropps ge-
ftalt, finnes, utom hvad Mr. CATESBY^har, uti

Hr Arch. LiNNiEi Aman. Acad. FoL L päg, 297.

€5? foo. FoLz.pag, 130. til hvilkenbeflcrifning jag

endaft vil lågga följande anmärkningar.

I. På en, fom vi flogo ihjål, voro buk-fl^ol-

derna (Segmenta abdominis) 173. och Stjert-flvol •

derna {Cauda ) i5. räknade flera gängor och med
ffcorfta aktfamhet. Samma Orm var 7f qvarter
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lang, utom ftallrani ftjerten^ uti hvi|ken voro 7
ringar. Bredden af Ormen midt på 3 der den var

tjockaft, var i tum 9 Geom. lin.

2, Uti ofra käften har hän ej, fom andra Ormar?
tnåciil zhm^d<h^dcr (dentes camni)^ utan flera^hvar-

ibland4åro måft lika ftora, liåmligcn z pä livar

iidaom ofra kåken inuti munnen, hviilka tänder aro

mycket länga och hvalTa fom den hvaflafle fyl el-

ler fy-^näl, dem han kanfkjutaut och draga in fä-

fom Katten kan med fina klor ^ men vid roten af

deflaäro ännu flera fmårre hund-tånder, hvilkaän-

nuej hunnit våxa.Jag har funnit idem^jag upfkurit

10 eller 12 fädana fmä tänder, f eller 6 på hvar fi-

da om munnen upigomen^ Tvifvels utan derforeaf

Skaparen honom meddelte, at om nägon af denci

vid hans huggande fkulle brytas af, fo'm gemenli-

gen Iker, de andra dä mätte vara i beredlkap och i

de afbrutnas llälle , fä at han ej fkulle vara utan

vapen. Hr. Joh. Bartramcu Landtman iPenn*
fylvanien och (karpfinnig Naturens ranfakare har

förut nämnt om detta uti 27:?^ Fhilof, 'fransaä. N.

'^f6.p. 3f8. De fmårre tänderna hafva famma
Ikapnad fom de ftorre^ men fitta måft upned vän-

de, likafom de voro ftuckna i flidan, tils han har

dem af noden. Når man trycker pä roten af de
itorre hugg-tånderna, flyter en gron faft i ymnog-
het ut genom andarna af dem.

Längden af denna Orm är gemenligen 3 el-

ler 4 fot : den ftorlta jag hort hafva blifvit fedd uti

..Norra America hafver varit 6 fot läng, och fä

tjock, fom det tjockafle af en medel-mattig k ;rls

ben. Eljefl far en dä och dä fe dem fä tjocka fom
det fmalalle af en arm 5 och ibland något mera.

U 4 De
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De finnas i nåftan hela Södra och nledlerfta

delen af America. Uti Norra America finnas de ej

allenaft uti Florida^ Georgien^ Carolina^ Firginien och
Pennfylvanien^ Utan de äro åfven längre til Norr,
fom uti Nya York, Ängland och en del af Cana-
da. Det ftållet, hvareftde uti Canada finnas långft

at Norr, år et bårg, fom ligger vid fjon Cham-
plain, kallad Rocbe fendue^ vid pafs 10 Franfka
mil NO om Fort St. Frederic, nartan midt emel-
lan den 44 och ^^^.grad. Låtit ^ Boreaf. det långila

til Norr de fågas vara feddauti Nya Ängland, år

vid floden Merimack^ emellan den 43 och 44
Lat, Bor,

I forna tider har det varit en ftor myckenhet
af defla Ormar uti Nya Sveriget, famt andra or-

ter, der Européer nu bo i Norra America 5 men
nu åro de måit utrotade , hvareft landet af Euro-
péerna år uptagit, och finnas endaft vid de höga
blå bergen , famt längre in i kndetj dock kan man
ibland ännu få fe några enda, der landet år up-
odladt af Européer , faft Adet år fållfynt. Jag
har talt med åtftilliga gamla perfoner, födda i A-
merica, hvilka dock aldrig hade fett någon Skal-

ler-orm. Ehuru mycket jag fjclf relt omkring
derilandet, få har jag dock ej fedt mer ån 3:ne

iefvandc, ehuruvål jag hort dem ätfkilliga gånger
litet från mip i bufkarna, och bland de höga och
tått Itående orter , dit jag dock ej hållit rådligt,

ut gå efter dem.
Uti andan af ftjerten har han den bekanta

Skallran, fom beflär uti brolkaktiga häVda ringar,

på vift fått trådde på hvarandra. Med denna år det

fom han fkallrar och gof buller, då han får fe eh

månniika, och hvarafhan fatt fit namn : ty fä fnart

han
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han far fe nägon, käftar han fig i ring^ haller huf-

vudet och ändan afftjarten litet högre up öfver

den andra kroppen, och dä gemenligen ftakar och
Ikallrar hel tått med fin fkallra. Ljudet fom den
gor, år någorlunda likt fomliga Spän-i^åckars fur-

randc hordt något långt ifrån.

De hafva den vanan, at om höften, dådet
börjar blifva kalt, famla fig i darras vifla vin-

ter-lagen, krypadå djupt ned i jorden, ^och ligga

ganlka många på et ftålle uti dvala, dit ingen
lårdeles kold kan komma. Det få^es^ at de gora

häl i jorden, och mullen : gnaga fa bart muUen,
at jorden ofvanfrån faller ned. Man har vift mig
fådana ftållen, hvilka fett ut nåftan fom gamla in-

fallna kallare. Om våren, dä marken blir bar orh
Solen börjar bädda, krypa de up om dagen, ligga

©ch fola fig i värman, men mot aftonen krypa de
åter ned , och fortfara pä det fåttet til des ingen
froil mer infaller om nätterna, dä de federmera gå
fin väg hit och dit. Europeerne, fom bo i landet

utforfka fordenfkul, hvareft defi^e Ormar om våren

komma up ur jorden i myckenhet, och dä de lig-

ga i Solbaddet famt ännu ej äro färdeles qvicka,

dräpa de dem alla pä en gäng låtteligen. En gam-
mal Svenfk berättade mig, athan videt lädant til-

fälle på en gång med hagel dödade i6 ftycken i

et fkott. En annan man af de Svenflxa har en mor-
gon om våren gått ut at (kjuta, och kommit på
en backe, der hela marken varofvertäckt afSkal-

ler-Ormar , fom nyfs voro utkrupne at fola fig;

han (kar fig då en käpp , och flog ihjäl pä enlit^n

ftund emellan 60 och 70 ftycken; men blef pä flu-

tet få vanmägtig, at han mäfte gä derifrän for den

U y elaka
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elaka och vedervärdiga ftanken,de gäfvo ifrån fig.

Man vettat defleOrmarluktaganfkaillaji fynner*

hetdä de aro arga.

Äfven taga de fit vinterlåge uti ihåliga bårg.

Den bekanta Hiftorienom mannen uti Nya Ang-
land, fom bygde fit hus vid fidan af et bårg

,

at bårget blef en vågg uti hufet 5 bevifar det nog -

famt y ty da han följande vinter eldat några dagar,

och haft en del af bårget til fpis, famt en afton

gjort en god eld-brafa, och fedan lagt fig med
de finaat iofvaj vaknade han om natten af det (kall-

rande Ormarna gjorde på gålfvet, hvilka blifvit

upvåkte utur deras dvala^och fram-narrade af den
varma elden gifvit bårget, Mannen med huftru

och barn nödgades klifva up under taket , och blif-

va der, til defs det dagades.

Höga och obebodda 5 famt flcogbevåxte barg,

åro ftållen, fom de gemenligen Sommartiden viftas

på. Uti hettan gå de ock ut pä fkogsmarker och
flåtter. Äfven finnas de mycket pä fteniga ftål-

len, och i fynnerhetpälådana, der bårgen ochfter

narna beftå af kalkften. Således finnas de uti

ftor myckenhet i någden af det ftora vattufal-

let Niagara , hvareft bårgen beftå af hvarf utaf

kalkften, få at ehuru folket for handelens fkull

ftrommar dageiigen om Sommaren der förbi emel-

lan de ftora Qoar Ontario och Erté^ och beftåndigt

utodadefle kråk, utom den myckenhet de dråpa

om våren pä en gäng, dä de forft krypa ut atfolafig,

år dock nappehgen någon dag om Sommaren,fomej
z eller 3 af dem biifva der pä vågen ihjäl-flagne.

De
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De vanligafte ftållen, hvareft man om Som*
ffiaren nåftan Tkal vara fåker at finna defle Ormar,
åro följande tvånne

:

1:0 Vid fidan af något gammalt nedfallit trå,

der den ligger ibland i flkuggen^ ibland i fblbaddet.

Man måfte derfore under vandrande i flvogen taga iig

til vara, at ej gå up pä et fadant nedftillit trå^eller

tvårt ofver det famma, utan rundt omkring^dock
altid litet från det. Eller ock, den fom vil gå tvårt

ofver defTe kullfallne trån, bor ej fatta foten når

til trädet, och fä ftiga up på det 5 utan hop pj långt

ifrån up på trädet , och dä man lliger derifrån ned,

ej fatta foten tått ned dervid , utan gora et godt
fpräng från det famma, emedan defle Ormar ofta

ligga och fola eller hvila fig juft under, eller vid

fådana nedfallna trån, och fälunda låtteligen kun*
de bita en, fom kommer dem for når. Villarna,

fom flådfe vandra genom de flora ovågade Ikogar,

drilla aldrig at gä på något nedfallit gammalt trå^

eller tvårt der ofver, utan gora en krok omkring.

2: do. Pä fodra fidan af en backe eller bårgvid

någon kalla eller källrånnil5 ty fom defl^e Ormar
åro rått oviga djur, och gå mycket långfamt,atdc

ej med rännande kunna IkafFa fig föda j få utvälja

de forenåmde platfer at viftas på, emedan allehanda

flagsGrodorkomma dit for vattnet fkul,jemte andra

djur, hvilka infinna fig der, at lålka deras torft.

Man tror, at denna Ormen år lika många Sr

gammal, fom der åro ringar eller leder i fkallran

af hans ftjert, fä ät en ny led eller ring fbal våxa
uti den hvart år. Det har i forna tider funits fä*

dane, fom haft 41 ringar eller led uti (kallran, ja
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ån mera. Af de mån, fom nu lefde, var thdaft!

cn 5 fom kvmde berätta mig , at han i fin ungdom
dråpit en Orm, fom haft 30 ringar i fkaUran. Nå*
gre fä andra fade^ at de fedt dem 5 fom haft 2Ö
ringar. Smä unga hafva gemenligen ej mera ån en.

Storfta delen af de Skaller- Ormar man denna tiden

dräper uti de Engcifka Colonier, variera til anta-

let af ringarna uti ftjerten, emellan i och iz. Ör-
faken tyckes vara, at man få flitigt oder ut dem,
at de ej fä växa och blifva äldre.

Merendels- fkallrar han pa iSngt hall, få

fnart han får fe en männifka > men ibland fkallrar

han ej forr än han hugger tiL

Somlige fäga, at han (kallrär af räddhöga :

andre, at han gor det af arghet och ondfkl. Det
har jag märkt , at dä man käftar efter honom,
fkallrar han: vänder man fig bart, och låts ej fe

honom, ftannar fkallrandet, och han börjar krypa
bart 3 käftar jag då å nyo efter honom nägot eller

Ikrämer honom , börjar han å nyo ^kallra. Ge-
menligen fer man, at de Ikaller-Ormar, fom ej

^kallra , icke äro fårdeles rädda 3 ty de ligga me-
rendels ftilla tils enkommer dem få når, at de kunna
hinna til at bita^ och då gifva de hugget med ftyrka^

Dä det är Solfken, är han mycket fnåll at fkail-

ras men^ej få , då det är rägnaktigt väder j der-

fore är det i den fenare händelfen nog flirligt, at

gå pä fädana ftållen, der defle Ormar finnas i myc-
kenhet, emedan man ej kan veta något af, forr ån

en fådan hugger til. Tor ock hända, at han i-

bland under rägnigt väder {kallrar, men at det ic-

ke horcs, emedan fkallran eller ringarnai den famma
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årodåväta och blota^och fålunda icke gifva något

ljud. Villarne vandra ej gärna i fkogar vid rågnigt

vader
5
antingen då til at untty farlighet for denna

Orm eller emedan det år befvärligtat gåivätabu-
fkar^hos Villarne finnes inga banade vågar»

Villarne faga, at Ormen intet Ikallrar, dä han
har ondtifinnet ochvilbitanågon^ utan ligger ftil-

la oeh vantar^ atman fkal komma honom när.

Bland de mänga Skaller-Ormar jag fedt ihjål-

flagna, har jag näppeligen funnit någon, fomhafc
fkallranqyar s utan den honom dräpit har bårtta-

git {kallran3 men hvarfore vet jag ej ^ om icke af
nyfikenhet, eller fom et feger-tecken.

Gemenligen hålles fore , at der man råkar en
Skaller-Orm, Ikal den andra ej vara långt barra,

emedan två och två merendels afdem följas åt.

Han kryper nog långfamt , få at en ej behof-

ver frukta, at han (kal med häftigt fprång hinna up
cn männifta.

Skaller-Ormen flyr lållan undan, han bidar

eller ftäller fig til motvärn. Ibland,om man kom-
mer häftigt pä honom , få at han blifver flcrämd

,

plågar han krålla iitet undan s men få fnart han
får något befinna fig, ftannar han, lägger fig i ring,

håller hufvudet och ftjerten up i vädret, gor alarm

med fin fl^ allra, och fer med brinnande ögon pä den,

fom kommer efter honom . Om han ligger i ring, dä
någon kommer,hvilket han gemenligen gor, få går
han ej ur fläcken, utanom någon vil anfalla honom ^

lagar han fig til forfvars,och motvärn. Det har jag
dockmårkt,athos honom finnes likväl någon rädd-

hoga> ty om jag kommer häftigt ridandes eller gå-
endes,
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endes, och han år pa vågen, käftar han fig i ring, och
börjar {kaUra, hafvandes ögonen fåftapä migrftan-

nar jag, eller vänder mig bart, och låts ej fe honom,
dä uppehåller han med Ikalirandet, och börjar maka
fig ur vägen inåt- bufkarna bland hogaochtatt ftäen^

de orter: vänder jag mi^ om, och vägar gä efter ho-
nom^ käftar han fig på ognablicket i ring, Ikallrar

:

fer jag igen tilbaka, och låds ej fe honom, begyn*
ner han äter draga fig undan tilnägot ikjul.

: Aldrig löper han efter folk , och pådetfåt-
tet bjuder til at angripa någon : han år dertil obe-
qvåm, emedan han gar for långfamt. Jag har vål

hort en och annan berätta, och bland dem fomliga

ropa pä egen förfarenhet, at denne Ormen med
mycken fnällhetlupit och folgt tätt efter dem,foni

lupit undan honom det fortafte de kunnat, och haft

modaat undgå honom >men jag år fåker, at de mifs-

tagit fig, och at de tagit den få kallade Svarta Or^
men (Black Snake) for denna > ty bemålte fvarta

Orm, fom år nåftandenlångfta at alla Ormar i Nor-
ra America, har den arten, at den tiden han löper med
hoÄan, löper han efter folk, fom han antingen kom-
mer at räka, eller fom vela angripa honom> och dä

förföljer han folket långa ftycket, i fynnerhet om en
år rådd, och löper honom undan : om han dä hinner

en månniflca, lindar han fig omkring defs ben,
och gor, at en ftupar omkuU^dock år härvid den lyc-

kan, at hans bett icke år farligt , och ej värre,ån man
färgade fig litet med en knif. Han år den fnållafte af

^illa Ormarjag fedt,hvarf6re det tordras goda fötter,

at hinna undan honom. Når denne fom en pil kun-
nat komma farandes fran en bulke mot någon, har

man ej haft tid, at långe fe efter hvad Orm det var,

utan
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utan^fom man ofver alt uti America haren ftorfafa

tor Skaller-Ormenjfä har fruktan drifvitenfädan,

at flrax fly undan.

Det ofriga afdenna Handling kommer at inforas i nåftaQiiartal.

Afåtfkilliga inkomne beråtteljer. om några

fdlljamma S7?iäLlar, fom hörts i Svenjkeby ,

belågeni Tjttis Socken och Kymenegårds
Lån, i Finland.

Pråftmannen H. Carl, Östberg gaf forft

tilkånna genom bre£, afden 20 Nov. I7f i til

framledne Arch.RiBEj atår ijf d. 27 OSt.

kl. vid pafs 10 om aftonen, hördes, vid enftillaoch

blid väderlek , forft något fufande, hvarpä folgde

tvånne flarka fmållar i luften, några minuter imellan

hvar andra: den forfta fä forfkråckelig, med dån och
brak^athus och mark fkålfdejoch folket ibyntröd-
de det Krut-magazinet fprungit* Sedermera har

man famma natt hort tre andra fmållar, något fva-

gare ån deforfta^dock alla fä våldfamma,at hufen fta-

kades,och markengafetgråfeligt genljud. Man har

ej fett någon eld eller rok, eller kändt någon ovanv

1ig lukt. Smällarna fkedde mycket häftigt, fåfom
ftycke-fkåttblifvit låflade ftraxt utom hufen.

D. f derpåfoljande Novjd.p vid pafs om afto-

ncn,dådetåfvenvar ftillaoch vackert våder, hördes
ånyofufande och dån i luften, hvaraf häftar och an-

dra kreatur ftrax blefvo Ikråmde: derpå folgde tre

dyhka fmållar fom de forenåmde,hvaraffolket fattes

uti
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uti fadan forfkråckelfe, at fomlige bärtfvimat. En
nianjfom var ute pä marken, blef kaftad et flyckc
frän jorden. Hiifen flvakades, fåfom om nägon Hor
rtock med väldfamhet llött emot väggarna.

Natten imelland.p och lo Nov.hafva åter tvånne
fmallarblifvit hörde.Den iS^ifränkl. i til7om mar-
gonen räknades t4fmällar5ibland hvilkade två forlla

och den ellofte varit mycket förfärlige, få at åtikil-

ligakäril och annat, (om hängt pä väggarna inne i

iiufen, fkakats och nedfallit.

HerrCapitaine vouHolthusen, fom med et

Compagnie afJönköpings Läns Regemente då låg

Uti lamma By inqvarterad , har med nyare ingifne

berättelfc ftyrkt den foregående, och tillagt, at den
1 1 Dec. kl. 8 om aftonen, hördes der likafom en un-
derjordi{k knall, gåendes ifrån Sydväft mot Nordr
oil:,tvärts under hufen, fom deraf rift:ades,näilan

påfamma fatt, fom när man i fträaig vinter åker öf-

veren ilark is, fom i det famma remnar.

Den i4Déc. kl. half 7 om morgonen, hördes

ennyfmäll, hvaraf hufen fä riftades, at veden, fom
ftod upreil i fpilen, foU omkull.

Den if Dec. ellerJul-dagcn,kl 3 efter midda-

fenutimulitochblidt väder, hördes ånyo 4 ftarka

nalkr,afhvilka den tor fta varit häftigalt.Sederme-

ra,tilden i Martii innevarande år,då Hr. Holthu-
sENs bref var (krifvit, har man icke hort eller kant

nägot fädant.

Alla delFa fmällar hafva ej hörts vidare, ån uti

Svenfke By, fom beftår af zz Bonde-gårdar^ men
de en half mil derifrån liggande byar hafva ingen

käu'-
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känning derafhaft. Pa marken har man ingen (la-

des kunnat mårka någon remna eller annan häraffor-

orfakad åkomma. Söder och Öfter om byn ligga

fmä bårg och ftogvuxne backar: til Våfteräro flac-

ka falter: til Norr ikog. Tvåeller 300 fteg Syd-
cll ifrån byn ligger en liteninfjo, kallad Tavafte-
by-trälk.Sjeifvabyn ligger högt, och har til grund
llark lera och någon fand. De måfta och hårdafte

fmällaråro Obferverade ifrån Söder och Våiler.

Proftcn i Lovifa Stad, Herr Magiller David
STARK^har pä Academiens anmodan genom Defs
framledne Ledamot Herr Archiater Ribe, noga
efterfrågat utti fjelfva byn, alla härvid förefallna

omftandigheter, och funnit foregående beråttel-

fer vara aldeles fanfårdige.
^

Rdti

Pag. Rad. Sr^r:

245. II. och vpdrots ivalka,

tillika

247. 38. fri n^^ir iv>

248. 5, hv:)ir; . iignen,öjord

248. 20, or det onödig

255. 20. Kopparen fvpfvel til fig

2^4^ 53. fton drif-hards

257, filta fänri-a mera

259. 24 ore

Las:

hvilken hetta och vadretsTvftlkA
tillika

at det frilkar up
hvalf pä ugnen, gjordt
fa år det onödig
Kopparen fvaflet til f?®-

ften-drif- härds

fända pa Pafren mera
2 dal. 4 ore.

X FÖR'
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For Odober, November, och December, är 175-2,.

etenjkapernas Hiftoria o?n Skedningaraf
Henr. Theo. Scheffer. 241

2,Ttt€rligare anmärkningar ofver Sand-Majken^
eller Ma/k' Lejonet^ ^/Carl De Geer. z6i

.3^ En for elds-vada fäker Rija^ fom derjåmte

kan tjäna til en god Kolna^ famt tork-och

rokhus^afYltxxCz-^il, CarlWinblad. 266

4^ Det hvita Gullet , ellerfjunde Metallen , kal-

ladt i SpanienVl^iiim, del Pinto^^^fHenr.
Th. Scheffer. - - 26P

5. inläggning omfamma Metall. - 276

6. Nägra minnes-värda Skadorfamlade och up--

teknade^ af Olof Acrel, - 27g

7^ Tafler^ hvarigenom man til hvad Latitude

fom äftundas^ k^nfnna Middags-CorreSlion^

^/ Nils Schenmark. - zgi

§. Et Rijfd at Rijfla Sädes-drojffenjorr ån han

kafias^ af Jon. Brauner. - 304
5, Kurt utdrag utur Medicine Doäorens Johan ^

LiNDHULTS Dag-bok^hallen ofverdefjuk-'

domar
^ fom igenom Eleölriciten blifvit lin-

drade eller lyckeligen botade här i Stockholm

uti November^ och December Månader 17^2^ 305

10^ Berättelfe om Skaller-Ormen^ famt de läke-

medel^ fom i Norra America brukas emot defs

ftyngnj af Pehr Kalm. 30g
il, Utdragaf åtfkilligainkomneberättelfer ^ om

några fälljamma Smällar
^fom hörts i Sven-

fkeby^ belägen i Pyttis Socken ech Kymene-

gårds Låny i Finland, ^19



Regifter
Pade ron och anmärkningar, fom finnas utiKongl.

Vetenfkaps Acadcniiens Handlingar förär ijsfz.

Imfvagnlngar^ förklaring och berattelfe om dem St

fm Allehanda inftruraenter^ dertil tjenlige 83, 95
J^R Hvad vkidem b<5r iakttagas - . §6
/irncricanet\h.\xvw dell^otaoch nyttja Maifen 24, 45
Aral^en^asnut-YQdnmg - — - 77'>^V
Anatomiska Obfervationer - - 45

Ajironomifka Obfervationer^ hållne i Stockholm 171
Innom Pol-cirkelen - - 228
Om middags-Correöionen - - 29

1

Ax^ £e Maijs och Hvit-ax.

Bah-berget-i des miderjordiflu gångar betoifvas 59
Barometerns medel-hogd iUpfala - 102^ 21?
Bomulls-garn^ huru det blekes - - 58
-^r^^afMais-nijol - - 3

1

byggnader^ Lax-hus -

En Rija, kolna och tårk-hus - - 266
Chinefernas goda husliillning berommes 2O5;

Climatets befl^affenhet innom Pol-cirkelen - 235
Cf;^^r^/-krafter, deras application - ^ 211
Comet ^ en Obfervcradi Stockholm, år 1750 173
Coraller-i deras generation och ätfldlliga flag IC9« 120
CÅ/V//r^//X'<^ anmärkningar, om moder-kranGr ;22I^ 226

Om ätfldlliga fvåra Hvador - - 278
Chymifka {^xkcr ^ om Giillflcedning och Sked ningar i ge-

men - - 128
. Djur^ fomllcada Såden, huru deblifvitut(5dde iNorra Amer.4e
Divifion genom Logarithmer-, huru den forrattas 3
Z)r//;W;^g-, rätt atfkeda - - - 246
Eleäricitet^ ätfldlliga profpä defs nytta i Medicine 193,202,305

Om fättet at Eleclricera - - 203
Fiftel pä halfen (&c. - - - 285
Flfkärnas parning och generation^anmärkningar derom 134, 138
Ftjkerier^ fe Lax-fifls^e,

/"/Ä^^/^-malkar i männifl?.ans kropp - - 460 52
Fogiar^ hemtamde, hvarnicd de bäft födas - 38
/ör;^/V^-Leo, ct märkvärdigt infeCl - 180,190
i^Å-, angående deras &dlfel - • 1^8

X 2 For-
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Gärnings fått at fl^cda - - 242
(x^ö^r^^^Åz/i^^Obfervationer i Lappmarken - 228
Granfiiogar^ om et Infecl fem plågar Ikada dem - 1 5Ö
Graf'lax ^ huru den tilredes och åtes ' -

^7, 98
Grdshoppo?\ åtas af Araberna - 75
Gull jkednlng^ fe fedning;
Gä// hvitr^ en ny flags metdll, bcflmfves - 269, 276

Bes utfeende och förhaiiande förrän det fmåltes 269
Des forhällande med bly^fvafvel,koppar och filfver 270, 27

1

Uplofescj i fl^edvatten; men val i Åqua Regis 27I
Tal gaiiflia llark httfa innan det faiåiter - n,yi

Arhårdtdock fmidigt - - 273
Ar eaådel metall af lika beftåndighetmedGullochfilfv. 273
Ar den fjunde metallen - - , 275

Hvit-^ax niaflien, befltrifves med nyttiga anmärkningar 6^
Hijtoria Naturalis, om Maifen - - 24^ 42

Öm ma/lcar och Infeéier i månnifl^ans kropp 461 57
Hvir ax maflcen- befltrifven » 62/66
Karrborrc-f jarilen beflmfves - 66^76
Gräshoppor i Arabien - - 76, 77
Om CoraJler och polyper ' - 109, I20
i^gyptiilia Barg-rlttan - - 123, I28
Om Laxens parning och afielfe - 134^138
Om Uttrar, huru dc flingas och timjas 139, 144
Mafl?.-Lc,onetetinfe6k , bclkrifves - l8Ö,26l
Om Ormarnas flciljemarken - 2o6
Om Skallerormen - - 308

/^Ter^J^r fundne ! en manniflu - - 54*» 5^
Infeder beflvrifne 2, 62, 66, 76, 1 1M 80.

Anmärkning om deras kännedom i gemen 190
^'ör^^^^J- ftorlek och flcapnad. nödig at veta vid afvågningar gö
3^ir;^-vitriol., faller en Gull-foiution - 129
Karrborre-(]luhn^ defs lefnads fått och flcapnad 66

med afbindning botadt - - 282
Krämpor-, botade med Eleétricitet I94, 202-» '^Oy

Kolna - - -

Lax. des parnings-fått beHa-ifves -> I36, 1^7.

Har nirmbra genitalia fårom andre djur I?^^')!?^.

Lax-fijket i Vefter Norrland.ntikiiiiga byggnader och

rcdlkiip dertil - - - II 24»

Laxens infaltning och tilredning, anmärkningar der\%d 93.99*
Lhx

1»
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Lflx, kan ätas ra, allenflfl: med litet påitrodt falt - 9g
Logaritbvur; beråttelfe om deras upfinning och bruk I, 10

Deras både Arithmetifka och GeometriTKa grunder 2, 7^
Deras nytta i Tri^onomerrie och allehanda räkningar 5, 10,

Deras -at/l^illiga befkaffenhet - 7, iq
D«rns äldre och nyare upfinnings-fått - 2>9>9.

Low^ft/z^^cw af nngra orter inom Polcirkelen. - 25g
Luft-kretfhl s hogd - - 170
Lufufkau et i Europa ovanligt, plågar lynas i America 1^4

SeNordQicn.
Machiner "

. ' " 132. 208 904»
Mrtt/;e?/2fl«y^rt faker, om Logj\rithmerna - - i, 11,

Se Altronomiflca Oblervationcr.

Mrtij, def» plantering ocb /l<.ötrel - - 24,27,
Dels mangtaldiga nytta i hushållningen 28, 42

Mefrt//, en ny, lik med GuUjbe/lvrifves - - 269,^76
Mriirei^or;/, en fla^s Corall, befkrifves - -

Meteofo%?/fe^T Obfervationer i Upfala - ioioch3i2.
Mf//e;>orrt, en flagsCorall beflirifves - - iii.

Matredning af Mais - - _ - 29, 42.
Mrt/^Är imänni/l^ans kropp, anmärkningar om dem - 46, 57.
Medicinjka ron MaHcar och infeder i männi/kans kropp 46^57*

Oi» vattu-foten - - - - 4^.
Orn Ele£lricitetens nytta i medicine - - 193? 905*.

Multiplication genom Logarithmer, huru den förrättas - 2.

Manen, Oblervationerpa deisformorkelfer 171,177,229,235.
Magneun (ilens gemenlkap med Noi d-(kenet, fc Nord-/l^en
iVfrt/Zee-Le/owet, et Infe£t, befkrifves - - 180, 261.

ikfft<ier-^raw/åi", deras bruk - - - 22 2.14.

MiddagS'CoYreäron,[?xt 'ÅZuti'Akn^åQn - -

Mannijkan ar ej det enda fy riotade djur, fom gar allénafl pa två fötter 1 26

Neper^ upfinnare af Logarithmcrna - - 2, 7.

Nederf/ag, (ht '^tdie^h - -\ - 25;,
No/Yi-//^e'?5 Obferverade i Norra America ' - 145.

Sådana aro allenaft Obfer\ erade i Nordi/Iva länderna 16::;.

Deras utfeende och mångahanda förändringar 163, 16^.

Hafva ock i forna dagar fynts viifa tider - i66.

Uphöra ftundom några ar, och utbrifta fcdan a nyo 167
Deras hogd i luften - - 169. 170,

Deras gemenfliap med Magneten - 169.
l^atebrack fl^urit - - * 280.

Ormar, deras feiljemarken - - 206.

Owewtww fortcirdthos en iom dodtlvattufot - 44,
Oeconomifka vQiu om L'Ax-fLä^Qt - - ir.

Om Lax infaltning - - 9^,
Om Maifens fliötfel och nytta - - 24,
Om Tval-rilredning - - -

. S7,

Om hvit-ax pä Rågen, huru de kunna forekomvnas 63»
Om Safs-plantering - . ^ 20?,

Om Sades-kailningsmachine - - 208,

Om en Torf-plog - - - 226^
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Om en fordcläktif^ rie-byggnad ~ - ^GG^
Om en Sädes-Riffel - ^04*

WetrifxatzYf iiri otrolig luyckenhet i Bals-Mrgct « 59,
Prolapfns utcri, hiira den kan förorfakas - 225!
PöVype^fom byggf! Coralkr, be/kriivas - 112, 120»
P/m/j, utan iåder, bcfRrifves - - « 152,
FyYamideYy de ^^gyptifiia, anniårkningom dem - 1 27.
Quitzera, en ftårkände mat flFMais, hos Americanerna 57.
i<fce/>£- emot malkar i månnifkans kropp 48» 49, $3*
Ref'ra'ciion^ fi:r'dlarnns i luften, hmderlig vid afvägningar 89»
i^iJe//, at reala det grofvaile ifrån Sädes-droffen - 304.

med kölna och torkhus beOu-ifves - - nfyfu

lioindve^å^x^s afvägnings-rnllrumenter och fått. - g^.
hvad fom gör hvit-ax der ibland - ^ 63»

Rattih fom gar p^ cvit fötter, beikrifves - , 125
i^J!07z, fallit\-)vanligt litet i Sverige, är 174g. * 104.
i^ri/rm'?/^, genom Log^rithmer mycket förkortad - ^,5.
liokt Lax, huru den tiiredcs - *

^ ^g^
Rötters utdragande utur Tal, genom Logarithmer, gar furt 9.

Salt, at infalta fifk, hvilket år det båRa » - 9S*
fatt at fKeda - • - 252.

ÄrfL'?,iom gifvit an].ednin<^ til Logarithmers uptlnnande 5.

Sksdnmg på Gull, et nytt fatt at den förrätta - 128.

Defs fordelaktighet emot de vanliga, ftyrkes med uträkning 150.
5/cer??/f7f^:Y/r, Kin'orien derom - . _ 2^1-
57//.7/M1-, hörde i Svenfkeby - -j- - 519
Sno-eld, et lutt-fiven i America, befkrifves - 154.
J^fc?/^!?!?/!^^^', fundne i jorden - - 258.

defs Avithmetica berömmes - - - -.5.
Spiiglar af metall; der til tyckes hvira GuHet vata tjenligaft 275,
5<7/> plantering tilboflvsps foder •= - - 204.

Sade^-kaftiiings machine - ^ - - 208.
SkniUr-onn, beräitelfe om honom -

_ - 508.
Tal, uti Anthmetilkoch Gecm.etrilk progrefTion ..deras arroch nytta 2,8.

X^J^O'^ at finna Middfigs-Correclionen - - 291.

Torf-fiig, beHLrifyes - ^ - - 226»

TtjfÄrt, ovanlig om Sommaren och hölten år 1748 - - 104»

Torkhus, med Ria och Kolna fe Ria

Tval til Bomuls-garns blekning, huru den tilredes - 57.
UnderjQrdifkä gängar i Bals-berget belkrifvas - * 60^

Ut /Trtr, deras lefnads-arc - ^ - - i^c^*

Huru de kunnn fångas lefvande - - 140*

Huru de kunna inrättas at jaga och hembära fidi 141*

^]^';riro7i i Norrige , des belägenhet - - 228,
JVatt!i~pni% deras grund och palitelighet underfökcs 83.

?^dr^'"/ct, anmårkninger om en , fom dodt deraf 44/
Z^a femine pudo , anmärkning derom - - 35*

-ww -^Ar -wy
cjö eX?

FOR'



FÖRTEKNING
Pade AuCtorer, fom ingifvit något arbete til

detta ars Handlingar, i

A CREL5 (J0HAN5) iqråttning af Pumpariitan
låder. - - - 1:52.

AcREL5(OLOF5)Några märkvärdiga fkador 278.

Brandt, Ar/gäende Guil-öiedning - 128.

BrauneRj Befkrifningpäen Sades Riflel 304.

De GEERjBefkrifningpåMaflv-Leionet 180.
- - Ytterligare anmärkning om famm.a MaOv i6 1

.

De la Gardie5(Ev A5) OmTväl til Bomuis-
garns blekning - - fj.

FERNER5MeteorologifkaObferv.fo4:år 1748 loi.

- - MeteoroL Obfervationer forår 1749 21Z.

G1SSLER5 Beråttelfe om Laxfifket, fierde

ftycket - - - ix^

femte och fifta ftycket - 93.
Haller, om Laxens parning - 134.
Hasselqiiist, Om Gräshoppors nytta til foda

i Arabien - - - 75.
- - ^gyptilka Bårg-råttan - 123^

/^^Hellant, Geographi^kaoch Aftronomifka
Obfervationer - - - 228.

Högström, Om Såfs plantering - 203.
Kalm, Om Maifens Ikotfel och nytta 24.
- - Några Nord-ftenObferverade i America i4f
- - Om Skaller-Ormen - - 308.
Lagerström, Om et par ftenkniivar,fundne

i jorden . - • 238.
L1EVEN5 Befkrifning på Bals-berget i Skåne fg,
LiNNiEus, Om Ormarnas (kiljemärke 2c(5.

LmDHtJLT, Utdrag af defs Dag-bok hållen

ofver ätfkilliga fjukdomar, fom ge-

nom Eleftriciteten blifvit lindrade

eller aldeles botade - 30r.

LlUNU-



Forteknhg.

LjUNGQiTisT, Om eii kaftnings machinc zo8.
LowjOm fätt^ at inrätta Uttrar til fifkc-jagt 1 39.
LoFLiNG^Om Corallernas generation lop.
Renström, Om Karborre-f|årilen - 66.
R1BE5 Evald, En Anatomifk Obfervation 45.
R0LANDER5 Om Hvit-ax-Maflven 6z.
RoséN, N1LS5 Ron om Infeéter i månnifkans

kropp - - - ^t.

Rosenborg, belkrifiiing pä en Torf-plog 2,26.

R0THOFF5 Anmärkningar vidFära-lkotfein t fö.
SHEFFER^HiJlorien^om Skedningar 141.
^ - Ron omdet livitaGullet eller Platina del

Pinto - - 169,
- - Tillåggning om famma Metall 1^6.
ScHENMARK , Taflor at finna Middags-

correftion. - - - 291.
ScHRöDER, Om et Infeét, fom (kadar Tall-

flvogarna -
.

- - if6.
ScHUTZER, OmModer-kran£irs råttabriik 221.

StroxMer, Ron om Eleftricitetens nytta i

Medicine - - ipj.

Wahlbom, Om Flugu-mafkari.månnilkans

kropp - - 46.

Wargentin, Hiflorien omLogarithmerna i.

- - Hiflorien om Afvågningar - 8U
- . Hiflorien om Nord-fkenet - 161.

- - Aflronomifka Obfervationer - 171.

W1NBLAD5 Befkrifning på en Rie-byggnad z66.
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